EDITAL DE LICITAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE DE ITENS E RESERVA DE COTAS PARA
MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS-MEI.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COZINHA, PRODUTOS PARA
HIGIENE PESSOAL E AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE
REFERÊNCIA, COM EXCLUSIVIDADE DE ITENS E RESERVA DE COTAS PARA
MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS-MEI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG.
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia: 19/04/2018 às 08:30 horas.
Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da sessão ficarão
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.
LOCAL: (Sala de Licitações na Prefeitura Municipal, sediada na Rua Marinho Carlos de Souza, 05,
Centro, Divino, CEP: 36.820-000).
CONSULTAS AO EDITAL: na sala de Licitações, na Rua Marinho Carlos de Souza, 05, Centro,
Divino, CEP: 36.820-000.
ESCLARECIMENTOS: tel.:(32) 3743-2362 ou no Setor de Licitações.
INTIMAÇÕES / COMUNICAÇÕES: as intimações dos atos relativos à presente licitação serão
realizadas através de publicação no site: http://www.divino.mg.gov.br.
PREÂMBULO
O Município de Divino, com sede administrativa no endereço a Rua Marinho Carlos de Souza, 05,
Centro, Divino, CEP: 36.820-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.114.272/0001-88, isento de inscrição
estadual, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 021/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº 013/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de
17/7/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Leis Complementares nºs 123/2006 e 147/2014, e demais
condições fixadas neste edital.

Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira do Município de Divino, a Sr.ª LUZIANE PILER
GONÇALVES, EDINEIA HELENA FINAMORE CARVALHO e JOSELITO FREITAS DORNELAS,
integrantes da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 097/2018, de 02/01/2018.
I – OBJETO
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COZINHA, PRODUTOS PARA
HIGIENE PESSOAL E AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE
REFERÊNCIA, COM EXCLUSIVIDADE DE ITENS E RESERVA DE COTAS PARA
MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS-MEI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG.
1.2 – O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo os que constam
indicadas no Anexo VII, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo
com suas necessidades.
1.3 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, Anexo VI,
e nas condições previstas neste edital.
1.4 – As quantidades dos materiais constantes do Anexo VII são estimativas do consumo anual,
portanto não representam obrigações de aquisição pela Administração.
1.5 – As quantidades constantes no Anexo VII serão liberadas gradativamente, de acordo com as
necessidades da Secretaria Solicitante.
II – ÁREA SOLICITANTE
Secretarias e Setores vinculados a Prefeitura Municipal.
III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
1 - Cópia deste Edital estará disponível na sala de Licitações, no endereço Rua Marinho Carlos de
Souza, 05, Centro, Divino, CEP: 36.820-000, no horário de 08:00 às 17:00 horas.
2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a
acompanhar as publicações referentes ao processo no site: http://www.divino.mg.gov.br, no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais e Imprensa Oficial da Prefeitura Municipal de Divino/MG,
(Quadro de aviso), com vista a possíveis alterações e avisos.
3 - A impugnação aos termos deste edital perante a Comissão de Licitações quanto a possíveis
falhas ou irregularidades, poderá ser feita por qualquer cidadão até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a entrega das propostas.
5 - Se feita por licitante, a impugnação poderá ser protocolizada até 2 (dois) dias antes da data de
entrega das propostas.

6 - As impugnações deverão ser formalizadas por escrito e endereçadas a Pregoeira Oficial no
endereço: Rua Marinho Carlos de Souza, 05, Centro, Divino, CEP: 36.820-000.
7 - Caberá ao (à) pregoeiro (a) decidir sobre a petição ou impugnação ao edital, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, caso não seja tomada decisão em tempo hábil, a sessão acontecerá no dia e hora
marcados, porém, a adjudicação do objeto só será realizada após feito o julgamento de tal petição ou
impugnação.
8 - Se acolhida à petição contra o ato convocatório antes, será designada nova data para realização
do certame.
9 - A Prefeitura Municipal de Divino/MG não se responsabilizará por impugnações endereçadas via
postal, e-mail ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e
que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.
10 - A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante via Correios, fac-símile ou e-mail.
IV - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas, em
envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, as seguintes
informações:

A PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE DIVINO/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
ENVELOPE N° 01 - “PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO

A PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE DIVINO/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
ENVELOPE N° 02 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO
V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que
cumpram plenamente os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório, nos termos da
legislação vigente.

1.1 - Poderão participar dos itens exclusivos e itens da cota reservada, as Microempresas (ME), as
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e os Microempreendedores individuais (MEI), que atendam às
condições de Credenciamento e habilitação estabelecidas neste edital.
1.2 – Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 e dezembro de 2006, em seu
artigo 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação
terá itens com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com participação
exclusiva de Microempresas –ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempreendedor
Individual – MEI. Para os itens com valores estimados a cima de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), conforme consta no Anexo I - Termo de Referencia, serão fracionados em cota de 25%
para participação exclusiva de ME, EPP e MEI, sendo o quantitativo restante de 75%, aberto
para ampla participação de empresas em geral, tudo em conformidade com o artigo 48, inciso
III, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014.
1.3 - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos da seguinte forma:
1.3.1- Os ITENS 70, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 141, 145, 146, 148, 150, 165, 316, 327 e 379
(Cota Principal) - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade total do item,
destinado à participação de todos os interessados que atendam aos requisitos deste edital;
1.3.2 - Os ITENS 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 e
400 (Cota Reservada) - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do item,
destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP,
Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da participação na cota principal;
1.3.3 - Os DEMAIS ITENS (Cota Exclusiva) - correspondente a 100% (cem por cento) das
quantidades dos Itens do objeto, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME,
Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da
participação na cota principal.
1.4 – Nos ITENS especificados nos subitens 1.3.2 e 1.3.3, não havendo vencedor, será aberto nova
fase de lances as demais empresas, visando evitar que haja prejuízo para a administração pública.
1.5 – A destinação de cota reservada às Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e aos
Microempreendedores Individuais não impede que as demais empresas apresentem proposta
comercial, visando o atendimento dos fins previsto no subitem 1.4.
2 - Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua
forma de constituição, bem como, as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e
contratar com esta Prefeitura, as que cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta
licitação, e, ainda, servidores municipais na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº. 8.666/93.
2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena
de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

3 - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos licitantes efetivamente
credenciados.
VI – CREDENCIAMENTO
1 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes, deverão apresentar fora dos envelopes:
01-PROPOSTA e 02-DOCUMENTAÇÃO, para credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
ao Pregão, os documentos abaixo relacionados, em original ou cópia devidamente autenticada em
cartório ou acompanhados dos originais para autenticação pela Equipe de Apoio ao Pregão.
1.1 – Cópia do Estatuto Social, Ata de Posse da Diretoria quando for o caso, Contrato Social e Última
Alteração Contratual, Declaração de Firma Individual ou Microempreendedor Individual e sua última
anotação, ou ambas consolidadas;
1.2 - Documento que o credencie a participar deste certame - procuração por instrumento público ou
particular, através da qual lhe sejam atribuídos poderes para apresentar proposta, formular lances e
praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.
1.3 - Cópia da carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente com foto, do(s)
proprietário(s)/sócio(s) da empresa ou do procurador e/ou credenciado da empresa, ou seja, do
representante presente no certame, quando for o caso;
2 - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou
documento legal equivalente e o respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado.
3 - O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II e, se não o fizer, deverá
conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento.
4 - O representante, nomeado pelo licitante para participar dos lances verbais, deverá apresentar, além
do documento de credenciamento, o respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado, ou documento
equivalente.
5 - O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002,
conforme modelo estabelecido no Anexo IV, documento este, que deverá ser apresentado junto com o
documento de Credenciamento (Anexo II), quando for o caso, ou seja, não deverá ser colocado dentro
do envelope de “Documentação de Habilitação”.
6 - Caso o licitante encaminhe a Proposta Comercial e a Documentação para Habilitação via
postagem, será considerado que o licitante cumpre plenamente os requisitos mencionados no Anexo
IV.
7 – Para enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos
dos Artigos 42, 43, 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela L.C. nº 147/2014, os
licitantes deverão apresentar no momento do credenciamento, fora dos envelopes nos. 01 e 02, os
seguintes documentos:

7.1 - Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP),
devidamente digitada, preenchida e assinada pelo representante legal empresa, conforme modelo do
Anexo V; (Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes 01 e 02, no momento do
credenciamento).
7.2 - Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da respectiva empresa, com data de emissão não anterior a 30
(noventa) dias. (Esta certidão deverá ser apresentada fora dos envelopes 01 e 02, no momento do
credenciamento).
7.3 - A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou
sociedade será efetuada mediante a apresentação do documento constante do subitem 7.2 em
conjunto com a Declaração constante do subitem 7.1;
7.4 – As empresas que deixarem de apresentar para credenciamento, os documentos na forma
constante do item 7, relacionados do subitem 7.1 até 7.3, desde edital, serão desclassificadas na fase
de credenciamento, exceto os Microempreendedores Individuais (MEI) que estão dispensados de
apresentar os documentos constantes destes subitens.
8 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.
9 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização
das transações inerentes ao Pregão Presencial.
10 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante
no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
11 - Se, após o credenciamento, o representante da Licitante ausentar-se da sala em que se realiza
a sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária a participação do mesmo e este
estiver ausente, será reputada sua desistência, salvo autorização expressa do Pregoeiro. O retorno
posterior do representante ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em sua
ausência, sendo considerados convalidados.
12 - Somente o licitante que estiver devidamente credenciado poderá participar da fase de lances
verbais.
VII - PROPOSTA COMERCIAL
1 - As propostas, deverão ser apresentadas em envelope fechado, deverão ser digitadas ou
datilografadas em papel comum com carimbo da empresa ou impressa em formulário, poderá ser
apresentada conforme modelo do Anexo VII, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as
informações ali previstas, redigidas em linguagem clara, com identificação da pessoa jurídica
proponente, número registrado no CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail,
devidamente carimbada, assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas por quem de direito, sem
emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais

falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando descrição completa do objeto, ou
digitadas em arquivo fornecido pela Prefeitura Municipal de Divino, e gravado em CD-R ou pendrive
juntamente com o impresso (deste arquivo) assinado e/ou rubricado em todas as folhas, apresentada
em envelope lacrado. Os CD-Rs e Pendrives serão devolvidos após término da sessão.
2 - As propostas impressas através do arquivo digital, por nós enviado, serão aceitas no formato
gerado pelo mesmo.
3 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das
mesmas em sessão. As propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4 - A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
5 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.
6 - Havendo divergência entre o preço unitário e preço total, considera-se o preço unitário.
7 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da
entrega de sua proposta comercial.
8 - As propostas deverão constar descrição do item, marca, preço unitário e total, já incluso
todos os tributos e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto, e considerando-se que a entrega
do objeto licitado deverá ser feita no almaxarifado Central/Setor de Compras de Divino/MG, no
endereço indicado na Ordem de Fornecimento, incluídos os valores de quaisquer gastos ou
despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros
encargos ou acessórios.
9 - Não será aceita alteração no conteúdo da proposta. Não serão admitidos cancelamentos,
retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez aberta à proposta. Os
erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do
proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e consequente desclassificação, qualquer
recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da execução do objeto da presente
licitação; exceto nos casos em que manifestadamente o representante da licitante, solicite por meio
de justificativa plausível, a retirada da proposta para o item que apresente preços abusivos
inexequíveis e não condizentes com o praticado no mercado, desde que possa ser observada tal
situação por meio de diligencias, e essas sejam ratificadas pelo Pregoeiro (a) e constada em ATA.
10 - Erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pelo (a) Pregoeiro (a).
11 - Ausência de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente
à sessão de abertura dos envelopes contendo a proposta, com poderes para esse fim.

12 - Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas neste
edital e seus anexos.
VIII - DA DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificadas:
a) As empresas que não comprovarem enquadramento como Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), conforme exigência prevista neste
edital;
b) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
c) As propostas que não atenderem às exigências previstas neste edital;
d) As empresas consideradas inabilitadas para este certame;
e) As empresas que não atenderem as exigências previstas neste edital.
IX - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar as seguintes documentações abaixo
relacionadas, em original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou
pela pregoeira ou por funcionário por ele indicado ou publicação em órgão de imprensa oficial.
1.1 - Registro Comercial (caso de empresa individual);
1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e sua última alteração, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de deus administradores;
1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercício;
1.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
1.5 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
1.6 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do
licitante, ou documento expedido pelo Órgão Competente, que comprove a isenção;
1.7 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo III;

1.8 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos e Contribuições Federais, e à
Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
1.9 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
1.10 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
1.11 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
1.12 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 194;
1.13 - Alvará de Localização e Funcionamento em vigor;
1.14 - Alvará Sanitário vigente, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede do
licitante. Obs.: documento exigível para habilitação das empresas que apresentarem propostas
nos produtos os quais a Lei determina que necessitam de controle e fiscalização sanitária.
1.15 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com
pesquisa não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista para abertura dos envelopes;
1.16 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar
com a Administração Pública, e que se compromete a comunicar ocorrência a de fatos
supervenientes, conforme Anexo VIII.
2 - Os documentos relacionados no item 1 deste Título poderão ser substituídos pelo Certificado de
Registro Cadastral - CRC, do Município de Divino/MG, em vigor na data da realização do Pregão,
desde que expressamente indicados no referido cadastro.
2.1 - a apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de
procuração, ou Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da assinatura do representante
legal aposta nos documentos.
2.2 - No caso de não constar no CRC do Município de Divino – MG, quaisquer documentos exigidos
no item 1 deste Título, o licitante deverá complementar a documentação exigida.

2.3 - Se os documentos relacionados no item 1 deste Título, indicados no CRC do Município
Divino/MG, estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em
vigor.
3 - O Pregoeiro poderá efetuar consulta à pasta de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal
de Divino/MG, para fins de aferição de dados omissos no Certificado Registro Cadastral – CRC, e
ainda ao site dos órgãos responsáveis pela emissão das certidões relacionadas nos itens acima
mencionados, para confirmação e autenticidade das certidões emitidas.
4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se
que:
4.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
4.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
4.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;
4.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
5 -. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data
fixada para sua apresentação.
5.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.
6 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitações de documentos" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e em seus Anexos.
7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título ou a sua ausência
inabilitará o licitante.
8 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo os originais
substituídos por cópias reprográficas autenticadas.
9 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação
na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com
irregularidades (salvo se observadas as exceções do item 3.11 e atenderem as exigências para
benefícios da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006), serão inabilitadas, não se
admitindo complementação posterior.
10 - As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restrição (Art. 42 e 43 da LC 123/06). A ausência de documentação no envelope
de habilitação será considerada irregularidade documental, fato que acarretará na imediata
inabilitação da licitante.
X - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
1 - Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e
empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao
Art. 3º, as empresas deverão apresentar: comprovar por meio de documento hábil em estar apto a
receber os benefícios de acordo com o exigido no CREDENCIAMENTO.
2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato.
3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6 - Para os efeitos deste edital consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a
sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei No
10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
7 - No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
8 - No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
XI – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1 - Na data, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, em ato público, presentes os
licitantes e demais pessoas interessadas, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, receberá em
envelopes distintos e devidamente fechados, as propostas e os documentos exigidos para
habilitação. Os envelopes deverão indicar o número deste pregão e seu conteúdo, na forma
estabelecida no preâmbulo deste edital.
2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será
procedida a verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste edital, à
exceção do percentual, desclassificando-se as incompatíveis.
3 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor
do menor proposta e aquelas de valor até 10% (dez por cento) superior, poderá fazer lances verbais

e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
4 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
5 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, não tendo lances será feito
sorteio entre os participantes.
6 - A oferta dos lances deverá ser efetuada na ordem decrescente, no momento em que for conferida
a palavra ao licitante.
7 - É vedada a oferta de lances com vista ao empate.
8 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
9 - A apresentação dos lances verbais é facultativa, sendo que a desistência por parte do licitante,
quando da convocação pelo (a) pregoeiro (a), implicará em sua exclusão da fase de lances e na
manutenção do último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo (a) pregoeiro (a), os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances,
11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de acordo com o menor
preço apresentado, o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao
valor decidindo motivadamente a respeito.
12 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, o (a) pregoeiro (a) procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação do licitante para verificação do atendimento das
condições habilitatórias fixadas no item VI deste edital e, constatado o atendimento dessas
exigências, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item.
13 - Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem situação regular, conforme estabelecido
no item VI deste edital. (Para as, micro e pequena empresa, serão admitidas as prerrogativas
contidas na Lei complementar 123/2006).
14 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente licitante
declarado vencedor e a ele adjudicado o respectivo item.
15 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a compatibilidade entre a proposta escrita
de menor preço e os praticados no mercado.
16 - Nas situações previstas nos itens 10 e 11 o (a) pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o
proponente, para que seja obtido desconto ainda melhor.
17 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
18 - Não havendo manifestação oportuna de nenhum licitante da intenção de recorrer, o (a) pregoeiro
(a) adjudicará o respectivo item ao licitante que tenha atendido a todas as exigências deste edital e
oferecido o menor preço.
19 - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes
presentes, os lances oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento
desta licitação, devendo a ata ser assinada pelo (a) pregoeiro (a) e por todos os licitantes presentes.
20 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o (a) pregoeiro (a) poderá fixar aos licitantes
o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, escoimadas das causas
referidas na condição anterior.
XII - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1 - Lances Verbais
1.1 - Aos licitantes classificados e devidamente credenciados, para participação na etapa de lances,
será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente
de valor.
1.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances.
1.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo
Pregoeiro.
1.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
2 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR
ITEM e para o objeto deste Edital, observados os prazos, as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.
3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da
Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os
licitantes serão convocados.
4 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou
EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art.
44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.
5 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
5.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada
em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
5.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
5.3 - Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão
convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite
estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
5.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
5.5 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as
disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.
5.6 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, e demais critérios
de aceitabilidade, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a
respeito de sua aceitabilidade.
5.7 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para

verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
6 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e pelos licitantes.
7 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá aos
licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
8 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas desconsiderar
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
XIII - RECURSOS E CONTRARRAZÕES
1 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos, na sala de Licitações.
2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a
termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazões no mesmo prazo, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
4 - Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de
não serem conhecidos:
4.1 - ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias úteis,
conforme estabelecido no item 1 deste Título;
4.2 - ser dirigido ao Diretor Geral, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis;
4.3 - ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa,
rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante,
devidamente comprovado;
4.4 - ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Divino/MG.
5 – A Prefeitura Municipal de Divino/MG não se responsabilizará por memoriais de recursos e
contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala de
Licitações e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.

6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7 - O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade
superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.
8 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no site:
http://www.divino.mg.gov.br, na imprensa oficial ou intimação direta ao recorrente.
XIV- DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
1 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
3 - Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
4 - No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
XV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
XVI - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei
n.º 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta:
a) Não celebrar a Nota de Empenho;
b) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
d) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude fiscal;

2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Assessoria Jurídica da Prefeitura
Municipal de Divino, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
Advertência;
a) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato,
tomando por base o valor global do respectivo item;
b) multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor global do respectivo item.
2.1 - O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 20 (vinte) dias, poderá
ensejar a rescisão do contrato.
3 - As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida,
serão cobradas judicialmente.
4 - Compete ao (à) Órgão Gerenciador da Ata, a aplicação das penalidades previstas nos itens 1 e 2,
alíneas “a” e “b”, e ao (à) Secretário (a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no
item 2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação.
5 - Da aplicação da penalidade prevista nos itens 1 e 2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
6 - As sanções previstas no item 2, alíneas “a” e “b”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as
demais penalidades previstas neste edital.
7 - As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente juntadas ao Processo, registradas no SICAF, se
for o caso.
XVII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de
fornecedores a terem seus preços registrados, a Prefeitura convocará os adjudicatários para
assinarem a ARP, em prazo a ser estabelecido pela Prefeitura Municipal, observado o prazo de
validade da proposta, nos termos deste edital, sob pena de decair do direito a ter seu preço
registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.
1.1 - A convocação será feita mediante publicação no Hall da Prefeitura Municipal e/ou ainda por
meio de comunicação por escrito, a ser entregue pessoalmente ou mediante a utilização de recursos
de comunicação tais como: via postal, fac-simile ou e-mail, devendo a respectiva comprovação ser
juntada ao presente procedimento licitatório.
1.2 - Terão seus preços registrados os fornecedores classificados até o terceiro lugar, sempre que
houver.
1.3 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas,
deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pela
Prefeitura Municipal, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos
licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital,
podendo ainda, negociar o preço.

1.4 - O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por
escrito, durante o prazo em transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
1.5 - Para assinar a Ata o Representante Legal da empresa deverá apresentar procuração e/ou
contrato social e cédula de identificação.
1.6 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua
assinatura.
1.7 - A ARP não obriga a Prefeitura a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica
para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em
igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.
1.8 - A critério da Prefeitura, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s)
tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pelo setor gerenciador da Ata, mediante
Ordem de Fornecimento, para disponibilizar os serviços na forma e prazos previstos, estando as
obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.
1.9 - O setor gerenciador avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as
negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.
1.10 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na
sede administrativa da Prefeitura Municipal, localizado Rua Marinho Carlos de Souza, 05, Centro,
Divino, CEP: 36.820-000.
1.11- O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pela Prefeitura, mediante comunicação
formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação na Imprensa
Oficial do Município de Divino/MG, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes
casos:
1.11.1 - o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;
1.11.2 - o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;
1.11.3- o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de
preços;
1.11.4 - em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro
de preços;
1.11.5 - o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores
aos praticados pelo mercado; e,
1.11.6 - por razões de interesse público.
1.12 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso mediante solicitação por escrito do
fornecedor, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem ao registro de preços.

1.12.1 - A solicitação de fornecedor para cancelamento ou suspensão do preço registrado deverá ser
protocolizada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal a aplicação das
penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
1.13 - O fornecedor poderá requerer a Prefeitura, por escrito, o cancelamento do registro, sem que
lhe seja aplicada penalidade, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, devendo
apresentar documentação comprobatória, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômicofinanceiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
1.13.1. No caso do Órgão Gerenciador constatar o desequilíbrio, tendo havido a majoração dos
custos, o preço registrado na ata pode ser majorado, a fim de manter o equilíbrio econômico
financeiro, tudo com fundamento no inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal, no inc. II do artigo 15
da Lei nº. 8.66/93, devendo-se proceder da seguintes forma:
1.13.2. Convocar os demais signatários constantes do cadastro de reserva, indagando se algum
concorda em manter o preço inicial registrado em Ata. Nesse caso, respeitando a ordem
classificatória do cadastro-reserva, a Ata poderá ser mantida com o fornecedor que aceitar manter o
preço originalmente registrado; se mais de um concordar, respeitar a ordem de classificação do
cadastro-reserva.
1.13.3. Inexistindo cadastro-reserva ou, caso todos os integrantes o cadastro-reserva não aceitem
manter o valor original da Ata, o Órgão Gerenciador poderá sim conceder a revisão de preços ao
beneficiário original que pleiteou, majorando os preços registrados, ou liberá-lo, sem aplicação de
penalidade, revogando a ata (ou apenas o item no qual instaurou-se a controvérsia). Nesta situação,
inexistindo consenso entre Administração e fornecedor quanto ao valor a ser majorado, o licitante é
liberado sem aplicação de sanção, podendo, ainda, o órgão Gerenciador negociar com os demais
integrantes do cadastro-reserva, nada impedindo que a revisão seja feita com um destes integrantes,
desde que respeitada a ordem classificatória e fundamentada em pesquisas de mercado que
comprovem que a revisão é benéfica à Administração frente à abertura de um nova licitação. Nesse
caso, obviamente, o fornecedor vencedor originário possui direito de preferência em igualdade de
condições.
1.13.4. Os fornecedores integrantes do cadastro-reserva possuem, exatamente, o mesmo valor
registrado que o vencedor da ata, pois, somente irão compor o cadastro reserva aqueles que
aceitarem fornecer ao preço do vencedor, na hipótese deste ter seu registro cancelado.
1.14- Cancelados os registros, a Prefeitura poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de
classificação, visando igual oportunidade de negociação.
1.15 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o Tribunal
procederá à revogação da ARP, relativamente ao item ou lote que restar frustrado.
1.16- O Setor de Compras e as Secretárias solicitantes da Prefeitura deverão realizar o controle dos
produtos registrados, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite
estimado para a contratação.

1.17 - O Setor de Compras e as Secretárias solicitantes da Prefeitura atestarão os produtos
entregues, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais;
1.18 - A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do Setor
de Compras e das Secretarias solicitantes da Prefeitura, bem como permitir o acesso a informações
consideradas necessárias;
XVIII - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - No âmbito do Sistema de Registro de Preços a homologação significa tão somente o registro dos
preços ofertados.
2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a efetivar as contratações que dele
poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa a
licitações, sendo assegurada ao Detentor do Registro a preferência em iguais condições.
2.1 - O exercício da preferência previsto acima dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a
contratação através de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou superior ao
registrado, caso em que o Detentor do Preço Registrado terá assegurado seu direito a contratação.
3 - Uma vez registrado os preços, a Administração poderá convocar o Detentor do Registro a
entregar os produtos licitados na forma e condições fixadas no presente edital.
4 - Encerrado o processo licitatório para Registro de Preços, será assinado o documento de vínculo
obrigacional denominado Ata de Registro de Preços.
5 - As autorizações procederão da seguinte forma:
5.1 - A Secretaria interessada na aquisição dos materiais encaminhará requisição ao Setor de
Compras, que por sua vez, verificará entre outros a disponibilidade orçamentária e financeira e
posteriormente submeterá a aprovação do Diretor Geral para que se manifeste a respeito de tal
aquisição.
5.2 - Uma vez aprovada pelo Diretor Geral será encaminhado a Ordem de Fornecimento ao licitante
detentor do Preço Registrado e concomitantemente será solicitado a Contabilidade Municipal para
que emita a devida Nota de Empenho.
6 - Cada Nota de Empenho será considerada como parte integrante do presente Processo Licitatório.
XIX - DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Termo de Referencia;
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo III – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;

Anexo IV – Modelo de Declaração em cumprimento ao art. 4°, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520,
de 17/02/2002;
Anexo V - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VII – Modelo de Proposta Comercial;
Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo.
2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação do licitante, ou o cancelamento dos preços registrados, sem prejuízo das sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.
3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a
ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes
desqualificados e envelopes “Documentação de Habilitação” de licitantes cujas propostas tenham
sido desclassificadas.
4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira poderá, a
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
5 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será
considerado especificado e válido.
6 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que
não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no art. 43, § 3° da Lei Federal nº
8.666/93.
6.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pela Pregoeira ou
Equipe de Apoio.
6.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou inabilitação
do licitante.
7 – A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições
inseridas neste Edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura
Municipal de Divino/MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas
de fatos supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação,
mediante ato escrito e fundamentado.

9 - Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Divino/MG poderá alterar quantitativos,
sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos
no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
10 – A Prefeitura Municipal de Divino/MG poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
11 - Fica eleito o foro da Comarca de Divino, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos
de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Divino/MG, 02 de abril de 2018.

______________________________
LUZIANE PILER GONÇALVES
Pregoeira

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COZINHA, PRODUTOS PARA
HIGIENE PESSOAL E AFINS, COM EXCLUSIVIDADE DE ITENS E RESERVA DE COTAS PARA
MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS-MEI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG, conforme abaixo:
2. JUSTIFICATIVA:
A presente licitação é motivada pela necessidade de aquisição do objeto supracitado pelo Sistema
de Registro de Preços pelo período de 12 meses, objetivando suprir a necessidade da Secretaria
Municipal de Educação, em suas atividades gerais e às Creches, Escolas de Ensino Médio e
Fundamental, para preparo da Merenda Escolar, bem como as necessidades das demais
Secretarias e Setores vinculados a Prefeitura Municipal na manutenção das atividades de cozinha,
copa, refeitório, e afins.
Os bens, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que
trata a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e
características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado. A contratação objetiva,
por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a
3.ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO:
ITEM
DESCRIÇÃO
Carne bovina congelada/ Acém,
(Acém), congelada, de coloração
vermelha e brilhante, elástica, firme,
isenta de gordura aparente, sebo e
similares . Odor agradável. Embalagem
plástica, atóxica, transparente e não
violada, com peso médio de 1 Kg.
Conter rótulo com registro do MAPA
SIF/ DIPOA e data de vencimento.
Validade mínima de 6 (seis) meses a
1 contar da data de entrega do produto
Carne bovina congelada/ Acém
moído, (Acém moído), congelada, de
coloração vermelha e brilhante, elástica,
firme, isenta de gordura aparente, sebo
2 e
similares
.
Odor
agradável.

COMPL.
QUANT. MEDIDA
Kg

VALOR
VALOR
MÉDIO
MEDIO
UNITÁRIO
TOTAL
R$16,95 R$33.900,00

2000

Kg
1000

R$14,85

R$14.850,00

3

4

5

6

7

Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada, com peso
médio de 1 Kg. Conter rótulo com
registro do MAPA SIF/ DIPOA e data de
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto.
Carne bovina congelada/ Músculo,
em cubos, congelada, de coloração
vermelha e brilhante, elástica, firme,
isenta de gordura aparente, sebo e
similares . Odor agradável. Embalagem
plástica, atóxica, transparente e não
violada, com peso médio de 1 Kg.
Conter rótulo com registro do MAPA
SIF/ DIPOA e data de vencimento.
Validade mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do produto.
Peito de frango congelado, (Peito de
Frango
sem
Osso),
congelada.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada, contendo
em média 1 Kg em cada pacote. Conter
rótulo com registro do MAPA SIF/DIPOA
e data de vencimento. Validade mínima
de 6 (seis) meses a contar da data de
entrega do produto.
Carne suína congelada – Pernil,
Pernil), congelada, isenta de parasitas,
nervos e sebo. Embalagem plástica,
atóxica, transparente e não violada,
contendo em média 1 Kg. Conter rótulo
de acordo com legislação vigente
(MAPA SIF/DIPOA) . Validade mínima 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto.
Carne suína congelada – Lombo,
(Lombo),
congelada,
isenta
de
parasitas, nervos e sebo. Embalagem
plástica, atóxica, transparente e não
violada, contendo em média 1 Kg.
Conter rótulo de acordo com legislação
vigente (MAPA SIF/DIPOA) . Validade
mínima 6 (seis) meses a contar da data
de entrega do produto.
Frango congelado, (Frango inteiro)
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada, Conter
rótulo com registro do MAPA SIF/DIPOA
e data de vencimento. Validade mínima
de 6 (seis) meses a contar da data de
entrega do produto

Kg

R$17,25

R$20.700,00

Kg

R$8,10

R$30.869,10

Kg

R$12,07

R$20.820,75

Kg

R$14,37

R$20.118,00

Kg

R$5,21

R$1.719,30

1200

3811

1725

1400

330

Linguiça Suína Congelada, Linguiça:
congelada, isenta de parasitas, nervos e
sebo. Embalagem plástica, atóxica,
transparente e não violada, contendo
em média 1 Kg. Conter rótulo de acordo
com
legislação
vigente
(MAPA
SIF/DIPOA) . Validade mínima 6 (seis)
meses a contar da data de entrega do
produto. Rótulo com Data de Fabricação
8 e Data de Validade.

Kg

R$12,44 R$21.148,00

1700

10

Kg

R$16,45

R$164,50

10 Salame, Bexiga com 1kg

12

Kg

R$6,97

R$83,64

11 Salsicha, Pacote com 3kg

36

Pacote

R$11,73

R$422,28

12 Atum (470g),
Queijo minas/frescal. Queijo tipo
minas/frescal. Fresco e apropriado para
consumo rápido; isento de sujidades,
insetos, mofos e odor desagradável.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, contendo dados do
produto: identificação, procedência,
ingredientes, informações nutricionais,
lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 7 dias
a contar da data de entrega do produto.
13 Peso médio 1, 5 KG.
Queijo
mussarela,
Queijo
tipo
mussarela. Fatiado, fresco. Isento de
sujidades, insetos, mofos. Embalagem
plástica, atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
14 entrega do produto.
Presunto, Fatiado, fresco. Isento de
sujidades, insetos, mofos. Embalagem
plástica, atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 100
15 gramas.
Iogurte (bandeja), Iogurte de frutas.
16 Diversos sabores: ameixa, coco, maçã,

120

Unid.

R$11,16

R$1.339,20

9 Bacon

Unid.

R$21,79

R$435,80

20

Kg

R$20,84

R$6.252,00

Kg

R$14,93

R$1.940,90

Unid.

R$2,34

R$9.360,00

300

130

4000

morango, pêssego, entre outros. Isentos
de sujidades e mofos. Embalagem
plástica, atóxica, selada com tampa de
alumínio, não violada, conter dados do
produto: identificação, procedência,
ingredientes, informações nutricionais,
lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 30
(trinta) dias a contar da data de entrega
do produto. Bandeja com 6 (seis)
unidades e peso de 600 gramas.
Iogurte 1L, Diversos sabores: ameixa,
coco, maçã, morango, pêssego,
Entre outros. Isentos de sujidade e
mofos.
Embalagem plástica, atóxica, selada
com tampa de
Alumínio, não violada, conter dados do
produto:
Identificação, procedência. Ingredientes,
informações nutricionais,
Lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento.
Validade mínima de 30 (trinta) dias a
contar da data de entrega do
Produto. Frasco individual de 1000
17 gramas (1L).
18 Iogurte 120g, Fardo com 40 unidades
Leite de Soja, Leite de soja, UHT.
Embalagem tetra pak, não violada,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 2
(dois) meses a contar da data de
19 entrega do produto. Embalagem 1 litro.
Leite de Vaca Fluido, Leite de vaca,
tipo C, UHT, integral. Embalagem tetra
pak, não violada, contendo dados do
produto: identificação, procedência,
ingredientes, informações nutricionais,
lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 2
(dois) meses a contar da data de
20 entrega do produto. Embalagem 1 litro.
Leite Zero Lactose, Leite de vaca, Zero
Lactose, UHT, integral. Embalagem
tetra pak, não violada, contendo dados
do produto: identificação, procedência,
ingredientes, informações nutricionais,
21 lote, gramatura, datas de fabricação e

Litro

R$4,02

R$868,32

Fardo

R$24,20

R$1.161,60

Litro

R$5,27

R$1.054,00

Litro

R$2,72

R$16.592,00

Litro

R$3,63

R$726,00

216

48

200

6100

200

vencimento. Validade mínima de 2
(dois) meses a contar da data de
entrega do produto. Embalagem 1 litro.
Suco Concentrado, Suco de fruta
concentrado, sem adição de açúcar.
Diversos sabores: abacaxi, caju, goiaba,
manga, maracujá, uva, entre outros.
Embalagem plástica ou de vidro,
atóxica, transparente, tampa lacrada,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
22 entrega do produto. Frasco de 500 mL
23 Refrigerante 2L
Margarina, Margarina vegetal cremosa,
com sal. Isenta de ranço e mofos.
Embalagem plástica, atóxica, não
violada, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pote de 500
24 gramas.
Manteiga 500g, cremosa, com sal.
Isenta de ranço e mofos. Embalagem
plástica, atóxica, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pote de 500
25 gramas.
Maionese, Maionese tipo tradicional.
Embalagem de plástico atóxico ou vidro,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote
e
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Frasco/vidro de 500
26 gramas.
Arroz beneficiado, polido, longo fino,
tipo 1. Coloração perolada e translúcida,
não necessitando escolher e lavar.
Rendimento após cozimento de no
27 mínimo 2,5 vezes a mais o peso antes

Frasco

R$6,04

R$14.236,28

Fardo

R$25,13

R$1.633,45

Pote

R$5,01

R$6.993,96

Unid.

R$13,32

R$1.651,68

Unid.

R$4,67

R$2.115,51

Unid.

R$11,20

R$60.076,80

2357

65

1396

124

453

5364

28

29

30

31

da cocção. Isento de sujidades e mofos.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote com
5 Kg.
Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos
finos e coloração branca. Isento de
impurezas
e
empedramento.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote com
5 Kg.
Achocolatado. Achocolatado em pó
instantâneo. Obtido pela mistura de
cacau em pó solúvel e leite em pó.
Textuta fina e homogênea. Embalagem
plástica, atóxica, de cor opaca, não
violada, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 400
gramas.
Café. Café torrado e moído. Pó fino,
homogêneo,
coloração
castanho
escuro. Embalado à vácuo, conter na
embalagem
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Obedecer norma de
qualidade recomendável por ABIC/
PQC. Validade mínima de 4 (quatro)
meses a contar da data de entrega do
produto. Pacote de 500 gramas.
Farinha de Trigo s/ Fermento, Farinha
de trigo simples. Pó uniforme, sem
formação de grumos, coloração branca.
Isenta de sujidades e mofos. Fortificada
com ferro e ácido fólico de acordo com
legislação vigente. Embalagem plástica,

Unid.

R$8,56

R$12.617,44

Unid.

R$5,92

R$32.796,80

Unid.

R$9,93

R$63.313,68

Unid.

R$2,80

R$1.456,00

1474

5540

6376

520

32

33

34

35

atóxica, transparente, não violada,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto.
Farinha de Trigo c/ Fermento. Farinha
de trigo simples. Pó uniforme, sem
formação de grumos, coloração branca.
Isenta de sujidades e mofos. Fortificada
com ferro e ácido fólico de acordo com
legislação vigente. Embalagem plástica,
atóxica, transparente, não violada,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto.
Feijão Preto. Feijão preto, tipo 1, safra
nova. Grãos inteiros e sãos, isento de
outros tipos de feijões e grãos, de
material
terroso
e
sujidades.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote de 1
Kg.
Feijão Vermelho. Feijão vermelho, tipo
1, safra nova. Grãos inteiros e sãos,
isento de outros tipos de feijões e grãos,
de material terroso e sujidades.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote de 1
Kg.
Feijão Carioca. Feijão carioca, tipo 1,
safra nova. Grãos inteiros e sãos, isento
de outros tipos de feijões e grãos, de
material
terroso
e
sujidades.
Embalagem
plástica,
atóxica,

Unid.

R$3,20

R$2.368,00

Unid.

R$4,52

R$9.220,08

Unid.

R$5,82

R$11.872,80

Unid.

R$3,56

R$5.340,00

740

2040

2040

1500
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39

transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote de 1
Kg.
Azeite de Oliva. Azeite de oliva, para
temperar alimentos. Acondicionado em
embalagem de vidro ou enlatado,
contendo 200 ml, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. Validade
mínima de 6 meses, a contar da data de
entrega.
Amido de Milho. Produto amiláceo
extraído do milho, coloração branca,
textura fina. Isento de mofo e sujidades.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e acondicionada em caixa
padrão, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote com 1 Kg.
Fubá. Fubá de milho amarelo. Obtido
pela moagem de grãos de milho sãos e
maduros, enriquecido com ácido fólico e
ferro. Pó fino tipo "fuba mimoso". Isento
de sujidades, umidade e materiais
estranhos. Rendimento após a cocção
de até 2,5 o peso cru. Embalagem
plástica, atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 1 Kg.
Farinha de Mandioca. Farinha de
mandioca crua. Textura seca, fina,
classe branca. Embalagem plástica,
atóxica, transparente, não violada,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6

Unid.

R$7,87

R$5.823,80

Unid.

R$2.67

R$347,10

Unid.

R$1,76

R$2.323,20

Unid.

R$5,27

R$5.775,92

740

130

1320

1096

40
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43

(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 1kg
Farinha de Milho. Mistura para preparo
de mingau, sabor milho instantâneo,
contendo açúcar, arroz, leite em pó,
amido de milho, gordura vegetal
hidrogenada e coco ralado, validade de
mínimo 6 meses a partir da data de
entrega, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido. Embalagem com no mínimo
400g
Farinha de Rosca. Farinha de rosca.
Obtida pela moagem de pães secos,
isenta de mofo, sujidades e umidade.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 3 (tres) meses a partir da
data de entrega do produto. Pacote de
500 gramas.
Farinha de Aveia. Farinha de aveia
para mingau. Mistura pré-cozida para
preparo de mingau enriquecida com
vitaminas e minerais. Composta de
Farinha de AVEIA, açúcar, amido de
milho, sais minerais, vitaminas, sal e
aromatizante. Apresenta-se em pó
solúvel e acondicionado em material
que garanta as propriedades dos
produtos. Suas condições deverão estar
de acordo com a lesgislação vigente.
Necessário
Rotulagem
Nutricional
Obrigatória. Validade de 6 meses a
contar da data da entrega do produto.
Embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido. Embalagem
de no mínimo 400g
Farinha de Arroz. Mistura para preparo
de mingau, sabor arroz instantâneo,
contendo açúcar, arroz, leite em pó,
amido de milho, gordura vegetal
hidrogenada e coco ralado, validade de
mínimo 6 meses a partir da data de
entrega, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido. Embalagem de no mínimo 400g.

Unid.

R$3,93

R$786,00

Unid.

R$2,91

R$582,00

Unid.

R$5,35

R$1.070

Unid.

R$6,42

R$1.284,00

200

200

200

200

Fermento. Fermento químico seco. Pó
fino, homogêneo, coloração branca.
Isento de umidade e sujidades.
Embalagem plástica com tampa de
rosca, conter dados do produto:
idendificação,
procedência,
ingredientes, informações nutricionais,
lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima
de 6
(seis)meses a contar da data de entrega
44 do produto. Frasco de 45 gramas
Fermento
Biológico.
Fermento
biológico seco, produto obtido de
leveduras por processo tecnológico
adequado; granulado e seco (que não
necessite de refrigeração); não deve
possuir cheiro de mofo e sabor amargo;
não deve conter nenhum tipo de
45 conservante
Aveia. Aveia em flocos finos. Isenta de
impurezas,
mofos
e
umidade.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação:
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote de
46 400 gramas.
47 Uva passas
Macarrão Parafuso. Macarrão com
ovos, tipo parafuso. Enriquecido com
ferro e ácido fólico. Após cozimento
manter-se solto com o sabor e aspecto
característicos. Embalagem plástica,
atóxica, transparente, não violada,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
48 entrega do produto. Pacote de 500g
Macarrão Espaguete. Macarrão com
ovos, tipo espagueti. Enriquecido com
ferro e ácido fólico. Após cozimento
manter-se solto com o sabor e odor
característico. Embalagem plástica,
atóxica, transparente e não violada,
contendo
dados
do
produto:
49 identificação, procedência, ingredientes,

Unid.

R$3,27

R$654,00

Unid.

R$1,19

R$119,00

Unid.

R$4,57

R$457,00

Kg

R$14.17

R$42,51

Unid.

R$2,51

R$6.024,00

Unid.

R$2,86

R$10.982,40

200

100

100

03

2400

3840

50

51

52

53
54

informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 500g.
Macarrão Talharim. Macarrão com
ovos, tipo talharim. Enriquecido com
ferro e ácido fólico. Após cozimento
manter-se solto com o sabor e aspecto
característicos. Embalagem plástica,
atóxica, transparente e não violada,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 500g.
Milho para Canjica. Canjica branca
despeliculada, tipo 1. Após cozimento
deverá manter-se macia. Embalagem
plástica, atóxica, transparente e não
violada, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima 6 (seis)
meses a contar da data de entrega do
produto. Pacote de 1kg.
Proteína Texturizada de Soja (PTS).
Proteína de soja texturizada em
grânulos. Embalagem plástica, atóxica,
contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote com 1 Kg.
Amendoim
torrado
e
moído.
Amendoim torrado e moído. Isento de
sujidades,
impurezas
e
toxinas.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote com
500 Kg.
Amendoim em grão torrado e
depeliculado. Amendoim em grãos

Unid.

R$3,63

R$6.534,00

Unid.

R$3,64

R$1.346,80

unid.

R$11,13

R$7.791,00

Unid.

R$5,13

R$2.052,00

Unid.

R$6,92

R$2.837,20

1800

370

700

400

410
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56

57

58

torrados e despeliculado. Isento de
sujidades,
impurezas
e
toxinas.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote com
500 gramas.
Amendoim grão inteiro. Amendoim em
grãos inteiros, maduros, com casca.
Tamanho e coloração uniformes. Isento
de sujidades, impurezas e toxinas.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote com
500 gramas.
Canjiquinha. Canjiquinha de milho.
Textura fina, coloração amarela, isenta
de mofos e impurezas. Embalagem
plástica, atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 1kg.
Extrato de Tomate. Extrato de tomate /
Massa de tomate. Concentrado de pura
polpa, simples. Acondicionado em lata
de folha de flandres, não apresentar
fermentação, vazamentos, ferrugem,
amassados e estufamentos, conter
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6(seis)meses a contar da
data de entrega do produto. Latas de
350 gramas.
Milho para Pipoca. Milho para pipoca.
Primeira qualidade. Isento de sujidades,
mofos e outros grãos. Embalagem
plástica, atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do produto:

Unid.

R$5,80

R$2.407,00

Unid.

R$1,90

R$627,00

Unid.

R$3,96

R$12.410,64

Unid.

R$3,14

R$1.664,20

415

330

3134

530

59

60

61
62

63

64

identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote com 1kg.
Sal. Sal refinado iodado. Isento de
sujidades e mofos. Certificação pelo
Ministério
da
Saúde
quanto
a
suplementação de iodo. Embalagem
plástica, atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 1 Kg.
Vinagre. Vinagre de Maça. Aspecto
límpido e com características sensoriais
próprias. Embalagem plástica, atóxica,
transparente, lacrada, conter dados do
produto: identificação, procedência,
ingredientes, informações nutricionais,
lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses) a contar da data de
entrega do produto . Frasco de 750 mL.
Óleo de Soja. Óleo de soja, refinado,
tipo 1. Aspecto límpido com cor e
consistência
características.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega do produto. Frasco com
900 ml.
Caldo de carne. caixa com 12 cubos
(126g)
Louro. Folha de louro desidratada.
Isenta de sujidades, mofos. Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente,
resistente, não violada. Validade mínima
de 6 (seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 20 a 30
gramas
Alho em Pasta. Pasta de alho em sal,
preparada com alhos de boa qualidade
sem partes estragadas e brotos.
Embalagem plástica transparente e

Unid.

R$1,48

R$2.444,96

Frasco

R$3,31

R$2.648,00

Unid.

R$3,58

R$7.825,88

Caixa

R$3,69

R$730,62

Pacote

R$2,09

R$2.115,08

Unid.

R$6,82

R$238,70

1652

800

2186

198

1012

35

atóxica. Pote de 1kg

65

66

67

68

Leite em pó. Leite em pó, integral,
instantâneo. Isento de sujidades,
insetos e outros materiais estranhos ao
produto.
Embalagem aluminizada,
atóxica, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6
(seis) meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote de 400
gramas.
Gelatina. Pó para preparo de gelatina.
Sabores diversos (abacaxi, limão,
morango, uva entre outros). Isento de
sujidades e mofos. Embalagem plástica,
atóxica, coloração opaca, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6(seis) meses a contar da
data
de
entrega
do
produto.
Embalagem com no mínimo 35g.
Gelatina Diet. Pó para preparo de
gelatina
isento
de
açúcar
ou
carboidratos.
Sabores
diversos
(abacaxi, limão, morango, uva entre
outros). Isento de sujidades e mofos.
Embalagem plástica, atóxica, coloração
opaca, contendo dados do produto:
identificação, procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6(seis)
meses a contar da data de entrega do
produto. Embalagem com no mínimo
35g.
Biscoito de Coco. Biscoito, sabor coco.
Produzida com farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico,
crocante, livre de gorduras trans.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote
800g.

Unid.

R$9,58

R$106.587,0
8

Unid.

R$0,97

R$1.484,1

Unid.

R$2,65

R$132,50

Unid.

R$9,00

R$13.500,00

11.126

1530

50

1500
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70

71

72

73

Biscoito de Maisena. Biscoito tipo
maizena. Produzido com farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico,
crocante, livre de gorduras trans.
Embalagem plástica, atóxica, de cor
opaca, não violada, contendo dados do
produto: identificação, procedência,
ingredientes, informações nutricionais,
lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Validade mínima de 6(seis)
meses a contar da data de entrega do
produto. Pacote 400g
Biscoito Salgado. iscoito tipo creamcracker. Produzido com farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico,
crocante, livre de gorduras trans.
Embalagem
plástica,
atóxica,
padronizada, e acondicionados em
caixas de papelão padrão, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Caixa com
2kg. Obs.: Cota principal ampla
participação.
Rapadura de Cana de Açúcar. 100%
cana de açúcar. Acondicionada de
maneira apropriada. Validade mínima
de 06 meses contados a partir do
recebimento da mercadoria.
Adoçante. Adoçante Frasco 100ML
(Sacarina Sódica e Ciclamato de Sódio)
para ser utilizado em cafés, chás, sucos
e no preparo de alimentos e doces frios
e/ou quentes.
Creme de leite (200g). Leve UHT
homogeinizado
Caixa 200g

74 Leite condensado 395g caixa
Coco
ralado.
Coco
ralado
e
desidratado.
Integral,
parcialmente
desengordurado, isento de sujidades e
ranço. Embalagem plástica, atóxica,
transparente, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6(seis) meses a contar da
75 data de entrega do produto. Pacote de

Unid.

R$6,55

R$53.002,60

caixa

R$17,28

R$114.410,8
8

Unid.

R$5,27

R$3.941,96

Unid.

R$3,79

R$1.076,36

Unid.

R$2,59

R$38,85

Unid.

R$3,53

R$476,55

Unid.

R$2,54

R$889,00

8092

6.621

748

284

15
135

350

100g.
Ervilha (200g) Em conserva, lata

15

Unid.

R$1,94

R$29,10

77 Milho verde (300g) Lata
Azeitona verde com caroço Pacote
78 com 500g peso drenado

430

Unid.

R$2,02

R$868,60

Unid.

R$8,50

R$892,50

79 Batata palha (500g)
Doce de Banana Unidade individual
com 25g, embalados com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido de acordo
80 com a Resolução 12/78 da CNNPA
Canela em Pó. Canela em pó. Textura
fina, homogênea, coloração marrom
dourado. Isento de sujidades e mofo.
Embalagem plástica, atóxica, cor opaca,
conter dados do produto: identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6(seis)meses a contar da
data de entrega do produto. Frasco de
81 30 gramas.
Chá Mate. Chá de erva mate queimado,
erva mate queimado constituído de
folhas novas; de espécimes vegetais
genuínos ligeiramente tostados e
partidos; de cor verde amarronzada
escura; com aspecto cor cheiro e sabor
pró- prio; isento de sujidades e larvas.
82 Caixa com 250 gramas.
Polpa de Fruta. Polpa de fruta
constituída por esmagamento das
partes comestíveis de frutas carnosas
por processos tecnológicos adequados.
Produto deve ser preparado com frutas
sãs, limpas e isentas de parasitos e de
detritos animais ou vegetais. Não deve
conter fragmentos das partes não
comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal.
Congelada, com cor, cheiro e sabor
própria da fruta. Contendo dados do
produto: identificação, procedência,
ingredientes, informações nutricionais,
lote, gramatura, datas de fabricação e
vencimento. Pacote de 500g subdividos
83 em pacotes menores de 100g.
Ovo de galinha. Ovo, fresco, isento de
sujidades,
rachaduras,
fungos.
84 Tamanho médio, peso mínimo de cada

251

Unid.

R$7,95

R$1.995.45

Kg

R$6,49

R$973,50

Frasco

R$3,63

R$798,60

Caixa

R$7,09

R$850,80

Pacote

R$6,52

R$14.344,00

Dúzia

R$4,43

R$5.643,82

76

105

150

220

120

2200

1274

85

86

87

88

89
90

91

92

93

94

95

unidade 50 gramas. Acondicionados em
embalagens apropriadas (pente com
capacidade para quarenta e oito
unidades ou caixa para uma dúzia).
Procedente de galinhas sadias.
Abacaxi. Tamanho médio, de coloração
amarelo esverdeada, firme, sem partes
estragadas. Grau de amadurecimento
pra consumo
Abóbora japonesa. Tamanho médio,
casca firme de de coloração verde
escura, sem partes amassadas e
estragadas. Grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Abobrinha brasileira. Casca coriácea,
coloração esverdeada, com as paredes
espessas
e tenra,
sem
partes
estragadas
Alface crespa. Pé de tamanho médio,
folhas de padrão crespa, com coloração
verde, sem partes estragadas e
amareladas
Alface lisa. Pé de tamanho médio,
folhas de padrão crespa, com coloração
verde, sem partes estragadas e
amareladas
Alho. Cabeça de tamanho médio, sem
brotos e partes estragadas
Banana da terra. Fruto alongado, de
casca lisa e tenra, coloração amarelada
podendo apresentar pontinhos marrons,
sem partes amassadas e estragadas.
Banana prata. Fruto alongado, de
casca lisa e tenra, coloração amarelada
podendo apresentar pontinhos marrons,
sem partes amassadas e estragadas.
Grau de amadurecimento apropriado
para consumo.
Batata
Baroa.
Tamanho
médio,
coloração
amarela,
fresca,
sem
amassados e apodrecimentos. Grau de
amadurecimento
apropriado
para
consumo.
Batata
Doce.
Tamanho
médio,
coloração
característica,
livre
de
amassados, mofos, partes estragadas e
sem brotar. Grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Batata inglesa. Tamanho médio,
coloração branca, livre de amassados,
mofos, partes estragadas e sem brotar.
Grau de amadurecimento apropriado
para consumo.

Unid.

R$4,72

R$3.247,36

Kg

R$3,11

R$4.229,60

Kg

R$3,47

R$3.067,48

Pé

R$1,66

R$1.162,00

Pé

R$1,66

R$1.162,00

Kg

R$9,19

R$11.772,39

Kg

R$3,56

R$4.414,40

Unid.

R$2,90

R$11.977,00

Kg

R$5,72

R$2.288,00

Kg

R$3,17

R$4.723,30

Kg

R$2,51

R$10.501,84
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Tomate. Tamanho pequeno a médio,
bem formados, lisos, livres de defeitos,
coloração
vermelho-vivo,
podendo
apresentar partes amareladas. Grau de
amadurecimento para consumo.
Beterraba. Tamanho médio, firme,
tenra, de coloração vermelho vivo, com
pele lisa. Grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Cebola branca. Tamanho médio,
fresca, com casca de coloração
característica e sem amassados e
partes estragadas
Cenoura. Tamanho médio, coloração
laranja, fresca, sem amassados e
apodrecimentos.
Grau
de
amadurecimento
apropriado
para
consumo.
Cheiro verde (cebolinha). Maço de
tamanho médio, fresco, folhas de
coloração verde escura, sem folhas
amarelas e apodrecidas.
Cheiro verde (salsinha). Maço de
tamanho médio, fresco, folhas de
coloração verde escura, sem folhas
amarelas e apodrecidas.
Chuchu. Tamanho médio, coloração
verde claro a escuro, tenro, sem
manchas e partes apodrecidas.
Couve flor. Tamanho médio, flores
íntegras e esbranquiçadas, sem partes
estragadas. Grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Couve. Folhas verde escuras, integras,
sem partes estragadas, sem partes
amareladas.
Molho com 5 folhas.
Inhame. Tamanho pequeno a médio,
tenra, casca íntegra sem amassados e
estragados. Grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Jiló. Tamanho pequeno a médio, casca
firme, esverdeada, lisa e brilhante. Sem
partes estragadas
Laranja Lima. Tamanho característico
da espécie, casca de coloração
alaranjada,
lisa,
suculenta,
sem
amassados e partes estragadas. Grau
de
amadurecimento
ideal
para
consumo.
Maça Fuji. Tamanho pequeno a médio,
coloração
vermelha
podendo
apresentar
pequenas
manchas

Kg

R$5,04

R$14.868,00

Kg

R$3,92

R$3.308,48

Kg

R$2,81

R$4.366,74

Kg

R$2,91

R$5.790,90

Maço

R$3,14

R$8.603,60

Maço

R$1.48

R$3.766,60

Kg

R$2,31

R$4,019.40

Cabeças

R$4,54

R$2.678,60

Maço

R$1,60

R$6.272,00

Kg

R$4,02

R$4.381,80

Kg

R$4,21

R$2.862,80

Kg

R$2,99

R$4.245,80

Kg

R$5,02

R$19.025,80
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esverdeadas ou amareladas. Sem
partes
apodrecidas
e
grau
de
amadurecimento
apropriado
para
consumo.
Mamão. Casca fina e lisa, coloração
amarela a alaranjada, sem manchas e
amassados, com polpa macia com grau
médio de amadurecimento.
Mandioca.
Fresca,
sem
partes
amassadas, amolecidas e estragadas,
em
estado
de
amadurecimento
apropriado para consumo
Melancia. Tamanho médio a grande,
casca firme, lisa e brilhante. Sem
amassados e partes apodrecidas. Grau
de amadurecimento apropriado para
consumo
Melão. Tamanho médio a grande, casca
firme, lisa e brilhante. Sem amassados
e partes apodrecidas. Grau de
amadurecimento
apropriado
para
consumo.
Mexerica. Tamanho pequeno a médio,
coloração alaranjada. Sem partes
estragadas. Suculenta e grau de
amadurecimento
apropriado
para
consumo.
Pepino. Tamanho médio, fresco,
coloração
verde-escuro
podendo
apresentar partes mais claras. Tenro,
sem partes amassadas e apodrecidas.
Grau de amadurecimento apropriado
para consumo.
Pimentão Verde. Tamanho pequeno a
médio,
coloração
esverdeada
a
mesclada
de
esverdeado
com
vermelho,sem partes apodrecidas, Grau
de amadurecimento apropriado para
consumo.
Quiabo. Tamanho pequeno a médio,
coloração verde, casca lisa, sem
amassados e partes estragadas. Grau
de amadurecimento apropriado para
consumo.
Repolho Verde. Tamanho médio,
coloração verde claro a escuro, fresco,
folhas integras e presas, sem partes
apodrecidas e presas.
Uva Roxa. Deve ser doce e suculenta,
firme e estar bem presa ao cacho, nova
e de 1ª qualidade, não deve estar
murcha ou despencando.

Kg

R$4,58

R$3.425,84

Kg

R$2,72

R$3.916,80

Kg

R$5,55

R$12.531,90

Kg

R$4,41

R$4.626,09

Kg

R$4,79

R$4.550,50

Kg

R$3,53

R$1.412,00

Kg

R$4,27

R$3.193,96

Kg

R$4.82

R$3.566,80

Kg

R$2,37

R$3.408,06

Kg

R$9,54

R$3.243,60
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Vagem fina. Aparência fresca, tenra,
sem estragos e de coloração verde ou
verde com contorno marrom claro, sem
partes apodrecidas.
Orégano. Orégano desidratado e
moído. Isento de mofos e umidade.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Pacote de
35gramas.
Pera. Aparência fresca, tenra, sem
estragos e de coloração verde, sem
partes apodrecidas.
Limão galego. Aparência fresca, tenra,
sem estragos e de coloração verde, sem
partes apodrecidas.
Bala vermelha de coração 700g.
Balinha de coração cremosa 700g
Wafer Crocante Recheado e coberto
com chocolate
Caixa com 126g
Cesta básica
1 Arroz Tipo 1 (5Kg)
2 Feijão Preto (1Kg)
2 Macarrão Massa com Ovos Tp
Goelinha Pct 500g
1 Extrato Tomate 140g
1 Sal Refinado (1kg)
1 Óleo de Soja Refinado pet 900ml
1 Caixa de Biscoito Maisena
2 Leite em Pó Pct 400g
1 Açúcar Extra Fino pt 5KG
1 Canjiquinha Pct 500g
1 Papel Higiênico (4 rolos)
1 Sabão em barra
1 Achocolatado 200g
1 Café Torrado e Moído Extra Forte pt
500g
1 Fubá Pct 1KG
Obs.:
Cota
principal
ampla
participação.
Aptamil 01 (800g) - Alimento especial,
fórmula infantil de partida, adicionada de
prebióticos, com relação caseína /
proteína do soro 40:60 e exclusivo mix
de 98% de gorduras de origem vegetal
Lata de 400g. Com rendimento de

Kg

R$5,60

R$5.824,00

Pacote

R$3,59

R$2.915,08

Kg

R$9,17

R$27,51

kg

R$3,21

R$963,00

pacote

R$11,08

R$166,20

caixa

R$6,79

R$67,90

Kit

R$119,40

R$125.370,0
0

LATA

R$51,50

R$115.875,0
0

1040

812

03

300
15
10

1.050

2.250

acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Obs.: Cota principal ampla
participação.
Aptamil 02 (800g) - Fórmula infantil de
seguimento, enriquecida com ferro,
fornece nutrientes em quantidades
adequadas para lactentes a partir do
sexto mês de vida. carboidratos: lactose
e maltodextrina com a seguinte
composição nutricional em 100 g de pó:
Proteínas g15,2; Carboidratos g54,4;
Prebióticos;Galactooligossacarídeos
g4,56; Frutooligossacarídeos g0,51;
Lipídios g19; Ácido linoléico g3,7; Ácido
alfa-linolênico g0,14 ;Relação Ácido
Linoléico/α-Linolênico 26; Cálcio MG
596;
Fósforo MG 399; Relação
Cálcio:Fósforo 1,5; Ferro MG 7,6; Sódio
MG 266; Potássio MG 760; Cloreto MG
532; Magnésio MG 57; Zinco MG 4,4;
Cobre mcg 271; Manganês MG 0,05;
Iodo mcg 66; Vitamina A mcg / UI 514 /
1710; Vitamina D mcg / UI7,4/ 298;
Vitamina E mg / UI 4,23 / 6,3; Vitamina
K mcg 38; Vitamina B1 mg 0,3; Vitamina
B2 mg0,57; Niacina MG 6,4; Ácido
Pantotênico mg1,9; Vitamina B6 mg 0,3;
Ácido Fólico mcg 66,5; Vitamina B12
mcg1,3; Biotina mcg
9,5 Vitamina C
mg 57;Colina mg52. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Obs.: Cota principal ampla
127 participação.
Aptamil AR (800g) - Alimento especial,
fórmula anti-regurgitação para lactentes
com composição específica para
condições de refluxo gastroesofágico.
Indicado para alimentação de lactentes
desde o nascimento até os 12 meses
com sintomas de regurgitação e/ou
refluxo gastroesofágico, lata de 400g.
Com rendimento de acordo com a
descrição do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem, contendo
data de fabricação e prazo de validade.
Obs.:
Cota
principal
ampla
128 participação.
Aptamil 02 soja (800g) - Fórmula
129 infantil à base de proteína isolada de

LATA

R$51,25

R$76.875,00

LATA

R$62,17

R$69.941,25

LATA

R$80,52

R$120.780,0
0

1.500

1125

1.500

soja enriquecida com ferro e adicionada
de L-metionina. Isenta de sacarose,
lactose e proteínas lácteas. Indicado
para lactentes a partir do 06 meses com
intolerância à lactose ou em situações
nas quais for indicado retirar o leite de
vaca da dieta com a seguinte
composição nutricional por cada porção
de 100 g de pó: Proteínas 15,4g;
Carboidratos 52,9g; Lipídios 25,2g;
Ácido linoléico 3,25g; Ácido alfalinolênico
0,57g;
Relação
Ácido
Linoléico/ α-Linolênico 5,6 g; Cálcio
650mg; Fósforo 438mg; Relação Cálcio:
Fósforo 1,5; Ferro 8,4 mg; Sódio
237mg; Potássio 699mg; Cloreto
438mg; Magnésio 55mg; Zinco 5,6 mg;
Cobre 300 mcg; Iodo 119 mcg; Vitamina
A mcg / UI 543 / 1810; Vitamina E mcg /
UI 13 / 520; Vitamina D mg / UI 5,7 /
8,5; Vitamina K mcg44; Vitamina B1
mg0,28; Vitamina B2 mg0,7; Niacina
mg2,8;
Ácido
Pantotênico
mg2;
Vitamina B6 mg0,28; Ácido Fólico
mcg76; Vitamina B12 mcg1,7; Biotina
mcg14; Vitamina C mg60. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
Cota principal ampla participação.
Ensure - Alimento à base de água,
xarope de milho, caseinato de sódio,
sacarose, óleo de canola, óleo de
girassol, proteina isolada do leite,
minerais, óleo de milho, proteína isolada
de
soja,
vitaminas,
dextrose,
maltodextrina,
óleo
de
girassol,
emulsificantes
(lecitina
de
soja,
carboximetilcelulose sódica, celulose
microcristalina),
aromatizantes,
reguladores de acidez e espessante
goma gelana. Não contém glúten.
Fórmula
para
pacientes
com
necessidades adicionais de nutrientes
ou para aqueles que requerem baixo
volume de alimentação.
Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade.
Alimentação Enteral por sonda. Obs.:
130 Cota principal ampla participação.

LITRO

1.500

R$81,05

R$121.575,0
0

Fiber Mais - Suplemento alimentar de
fibra solúvel indicado para aumentar a
ingestão rotineira de fibras dietéticas. É
o resultado da hidrólise parcial da goma
guar e da adição de inulina. Facilmente
adicionado a uma grande variedade de
alimentos e bebidas e não altera a
textura, aroma e sabor dos produtos aos
quais é adicionado. Possui 60% Goma
guar e 40% Inulina, essa combinação
garante uma excelente performance
como regulador intestinal e confere um
maior
efeito
prebiótico.
É
um
suplemento de fibras solúveis. Não
altera sabor, cheiro e textura dos
alimentos. Não é laxante e não promove
alívio momentâneo da prisão de ventre.
Por atuar como regulador intestinal, seu
efeito pode demorar entre 2 a 5 dias
para ser sentido. Além de ajudar o
intestino a funcionar, possui atividade
prebiótica e é um ótimo parceiro para o
seu dia-a-dia ser mais completo.
Ingredientes: Goma Guar Parcialmente
Hidrolisada e Inulina. Não contém
Glúten e sacarose. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
131 validade.
Maltodextrina
em
pó
(1kg)
Carboidrato complexo. Vários sabores.
132 Embalagem de 1 quilo.
Navasource GC (200ml) - Fórmula
líquida especializada para auxiliar o
controle glicêmico. Isento de lactose.
Não contém glúten. Densidade calórica:
1,0 kcal/ml. Distribuição energética:
Proteínas: 18% (85% caseinato de
sódio e cálcio e 15% proteína isolada se
soja). Carboidratos: 33% (50% amido de
tapioca; 34% maltodextrina e 16%
frutose). Lipídeos: 49% (98% óleo de
canola e 2% lecitina de soja). Fibras: 15
g/L (42% goma guar parcialmente
hidrolisada, 34% fibra de soja e 24%
inulina). Osmolalidade: 400 mOsm/kg
de
água.
Indicação: Pacientes com necessidade
de controle glicêmico. Conservação:
Manter
embalagens
fechadas
à
temperatura ambiente em local seco e
133 fresco.Após envase consumir no prazo

UNID

R$93,50

R$46.750,00

UNID

R$30,20

R$3.020,00

UNID

R$21,60

R$6.480,00
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de 4 horas¹ em temperatura ambiente
(15 a 30ºC).Após abertas conservar
devidamente
tampadas
e
sob
refrigeração (4 e 5 ºC) por no máximo
24 horas. Produto pronto para uso.
Glucerna
(400g) - Alimento para
situações
metabólicas
especiais,
formulado para estado de tolerância
anormal à glicose, especialmente para
pessoas com diabetes. É formulado
com um sistema de carboidratos de
lenta absorção, que ajuda no controle
da
glicemia.
É
uma
fórmula
normocalórica e hiperproteica. Isenta de
lactose, sacarose e glúten. Densidade
Calórica 0,93 kcal/ml. Distribuição
Calórica - Proteína: 20%, Carboidrato:
47%,
Lipídeo:
33%.
Fonte
de
Proteína: g/l 46,5 , Caseinato de
Ca100%
Fonte
de
Carboidrato: g/l
120.
Maltodextrina 43%, Frutose
23%,
Maltitol 20%, Fibersol 7%, Fibras 7%,
Fonte de Fibras: Polissacarídeo de soja
3,5%, FOS 3%, Fonte de Lipídeo: g/l
33,8, Óleo de girassol de alto teor oléico
93%, Óleo de soja 7% Perfil Lipídico,
SAT 2,84 g/l, PUFA 5,05 g/l, MUFA
25,45
g/l,
W6/W3
21:1
Proporção calorias ñ prot/g N2: 102:1,
Nutr. cond. essenciais: Taurina, Colina e
Carnitina Osmolalidade mOsm/kg água:
498, Osmolaridade mOsm/l: 421
IDR para vitaminas e minerais: 520 ml.
INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL:
Quantidade por porção de 100 ml. Valor
Energético 93 kcal, Carboidratos 12 g,
Proteínas 4,7 g, Gorduras Totais 3,4 g,
Fibra Alimentar 0,8 g, FOS 0,4 g, Sódio
89 mg, Carnitina 21 mg, Taurina 8,5 mg,
Inositol 85 mg, Ferro 1,9 mg, Fósforo
106 mg, Magnésio 42 mg Zinco 1,6 mg,
Mangânes 0,42 mg, Selênio 7,6 mcg,
Iodo 16 mcg, Potássio 156 mg, Cloreto
150 mg, Cobre 211 mcg, Molibdênio 16
mcg,
Cromo
51
mcg
Vitamina A 138 mcg RE, Beta-Caroteno
47 mcg RE, Vitamina D 1,0 mcg
Vitamina E 8,5 mg TE, Vitamina K 8,5
mcg, Vitamina B1 0,16 mg, Vitamina B2
0,18 mg, Vitamina B6 0,42 mg, Vitamina
B12 1,3 mcg, Ácido fólico 2,1 mg
134 Niacina 1,1 mg, Ácido pantotênico 85

UNID

300

R$71,33

R$21.399,00

mcg, Colina 42 mg, Biotina 32 mg.
Embalagem
com
400gr.
Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade.
Impact
(200ml)
Fórmula
imunomoduladora criada para satisfazer
tanto às necessidades nutricionais
quanto metabólicas de pacientes
gravemente enfermos em estado ou
com risco de infecção. os resultados de
estudos clínicos mostraram redução de
complicações infecciosas, redução no
tempo de permanência hospitalar e
menor custo total do tratamento. além
de oferecer uma nutrição completa, é
enriquecido com l-arginina, nucleotídeos
e ácidos graxos w-3, epa e dha, que
exercem um importante papel na
modulação
da
função
imunológica. isenta de sacarose, lactose
e glúten. Distribuição calórica: 200 kcal
/
embalagem
proteínas: 23%,
carboidrato: 52%,
gorduras: 25%.
osmolalidade: 350mosm. ingredientes:
água
deionizada,
maltodextrina,
caseinato de sódio, óleo de peixe, larginina,
caseinato
de
cálcio,
triglicerídeos de cadeia média, óleo de
milho, cloreto de sódio, citrato de
potássio, citrato de magnésio, ácido
ribonucleico,
fosfato
de
cálcio,
ascorbado de sódio, fosfato de potássio,
bitartarato de colina, betacaroteno,
vitamina e, sulfato de zinco, sulfato
ferroso, vitamina a, niacinamida,
pantotenato de cálcio, gluconato de
cobre, sulfato de manganês, fluoreto de
sódio, vitamina b1, vitamina b6, vitamina
d, vitamina b2, vitamina k, cloreto de
cromo, molibdato de sódio, ácido fólico,
selenito de sódio, iodeto de potássio,
biotina, vitamina b12, acidulante ácido
cítrico,
aromatizante,
estabilizante,
lecitina de soja, espessante carragena,
edulcorantes artificiais: ciclamato de
sódio e sacarina . Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
135 validade.
136 Isosource Soya (1litro) - Definição do

LATA

R$32,48

R$19.488,00

UNID

R$35.47

R$66.506,25
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1.875

produto:
ideal
para
as dietas
Normocalórica,
normoprotéica,
normolipídica, pois possui uma fórmula
nutricionalmente
completa
e
balanceada, com baixa osmolalidade.
Isenta de sacarose, lactose e glúten, e
com 100% de proteína de soja é ideal
para
a recuperação
do
estado
nutricional do
paciente. Indicações:
Especialmente criada para atender às
necessidades
nutricionais
na manutenção ou recuperação do
estado
nutricional de
pacientes.
Características Técnicas: Densidade
calórica: 1.2 kcal / ml. Proteinas: 14%.
Carboidratos: 56%. Gorduras: 30%.
Fonte Proteica: 100% proteína isolada
de soja. Relação calorica nãoproteica: gN - 149:1. Osmolalidade:
360mosm/kg de água. Forma de
apresentção: Tetra Square 1L. Sabor:
Baunilha.
Ingredientes:
Água
deionizada, maltodextrina, proteína
isolada de soja, triglicerídeos de cadeia
média, óleo de canola, citrato de
potássio, citrato de sódio, fosfato
tricálcico, bitartarato de colina, cloreto
de potássio, óxido de magnésio,
palmitato de vitamina a, ascorbato de
sódio, acetato de vitamina e, sulfato
ferroso, vitamina D, sulfato de zinco,
niacinamida, sulfado de manganês,
vitamina K, pantotenato de cálcio,
gluconato de cobre, biotina, vitamina
B6, iodeto de potássio, vitamina B2,
vitamina B1,selenito de sódio, ácido
fólico, vitamina B12, acetato de cromo,
molibdato de sódio, antiespumantes:
mono e diglicerídios de ácidos graxos,
estabilizante:
lecitina
de
soja,
espessante: carragena, aromatizante
artificial de baunilha, corante natural de
urucum. Com rendimento de acordo
com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Embalagem de 1litro.
Isosource Soya Fiber - Fórmula líquida
nutricionalmente
completa,
normocalórica,
normoprotéica,
normolipídica, 100% proteína de soja e
acrescida de fibras, para atender às
137 necessidades nutricionais de pacientes
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com função anormal do intestino e na
inatividade prolongada. Ingredientes:
Água
deionizada,
maltodextrina,
proteína isolada de soja, triglicerídeos
de cadeia média, óleo de canola, citrato
de potássio, citrato de sódio, fosfato
tricálcico, bitartarato de colina, cloreto
de potássio, óxido de magnésio,
palmitato de vitamina A, ascorbato de
sódio, acetato de vitamina E, sulfato
ferroso, vitamina D, sulfato de zinco,
niacinamida, sulfado de manganês,
vitamina K, pantotenato de cálcio,
gluconato de cobre, biotina, vitamina
B6, iodeto de potássio, vitamina B2,
vitamina B1,selenito de sódio, ácido
fólico, vitamina B12, acetato de cromo,
molibdato de sódio, antiespumantes:
mono e diglicerídios de ácidos graxos,
estabilizante:
lecitina
de
soja,
espessante: carragena, aromatizante
artificial de baunilha, corante natural de
urucum. Não contém glúten. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade.
Isosource Standard - Fórmula líquida
nutricionalmente completa, criada para
atender as necessidades nutricionais na
manutenção ou recuperação do estado
nutricional de pacientes. Isenta de
lactose, sacarose e glúten. Densidade
calórica: 1.2 kcal / ml. Proteínas: 14%,
Carboidratos: 56%, Gorduras: 30%
Osmolalidade: 360mOsm/kg de água.
Ingredientes: Água deionizada, 100%
maltodextrina, 87,7% caseinato de sódio
e cálcio, 48% triglicerídeos de cadeia
média, 44% óleo de canola, 12,3%
proteína isolada de soja, citrato de
potássio, citrato de sódio, fosfato
tricálcico, bitartarato de colina, cloreto
de potássio, óxido de magnésio,
vitamina C, vitamina E, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, niacinamida, vitamina
A, vitamina K, sulfato de manganês,
pantotenato de cálcio, gluconato de
cobre, biotina, vitamina D, vitamina B6,
iodeto de potássio, vitamina B2,
vitamina B1, selenito de sódio, ácido
fólico, vitamina B12, acetato crômico,
138 molibdato de sódio, 5% antiespumantes
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mono e diglicerídeos de ácidos graxos,
3% estabilizante lecitina de soja,
corante natural urucum, espessante
carragena
e
aromatizante. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade.
Milnutri (400g) - Composto lácteo com
nutrientes que contribuem para o
desenvolvimento físico e mental das
crianças: Ômega 3 (DHA) nutriente que
contribui para o desenvolvimento
cerebral, motor e visual. Fibras
Alimentares importantes para o bom
funcionamento do intestino, além de
estimular a produção de bactérias boas
do organismo, aumentando as defesas
contra alergias e infecções. 14 vezes
mais ferro quando comparado ao leite
de vaca, sendo o ferro um nutriente
importante para a prevenção de anemia
ferropriva. 25 vitaminas e minerais, com
destaque para as Vitaminas A e D,
importantes para o crescimento e
formação de ossos e dentes. L. Não tem
adição de açúcares, tem um baixo teor
de sódio (se comparado ao leite de
vaca) e um nível de proteínas adequado
139 para a infância. Embalagem de 400g.
Novasource GC po (400g) - Fómula
para recuperação e / ou manutenção do
estado nutricional e de um adequado
controle glicêmico. Isenta de glúten,
colesterol e lactose.Fibras: 15g / litro.
Indicada para diabetes tipo 1 e 2,
diabetes gestacional e intolerãncia à
glicose. Ingredientes: Amido de tapioca,
óleo de girassol de alto teor oléico,
proteína do soro de leite, caseinato de
potássio obtido do leite, óleo de canola
de baixo teor de erúcico, amido de
batata, fibra de ervilha, inulina, citrato de
sódio, lecitina de soja, fosfato de
potássio,
cloreto
de
magnésio,
vitaminas (vitamina A, vitamina D,
vitamina E, vitamina K, vitamina C,
vitamina B1, vitamina B2, niacina,
vitamina B6, ácido fólico, ácido
pantotênico, vitamina B12, biotina,
colina, taurina e carnitina) bitartarato de
colina, cloreto de cálcio, carbonato de
140 cálcio, minerais (ferro, cobre, zinco,
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cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina,
espessante goma acácia, aromatizante
e edulcorante artificial acessulfame de
potássio. Com rendimento de acordo
com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade
Nutren 1.0 (400g) - Suplemento
nutricional composto com 70% FOS frutooligossacarídeo e 30% inulina,
composto de Leite em pó desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea,
inulina,
minerais
(carbonato de magnésio, pirofosfato
férrico, sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre e iodeto de
potássio), vitaminas (vitamina C,
vitamina PP, vitamina E, inositol,
pantotenato de cálcio, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina A, ácido fólico,
vitamina D, vitamina B2, biotina,
vitamina K, vitamina B12), aromatizante
e emulsificante lectina de soja. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
141 Cota principal ampla participação.
Nutren 1.5 (200ml) - Composição: água
deionizada,
maltodextrina,
açucar,
caseinato de sódio, óleo de girassol,
proteína isolada de soja, caseinato de
cálcio, citrato de potássio, fosfato
tricálcico, citrato de sódio, bitartarato de
colina, óxido de magnésio, ascorbato de
sódio, hidróxido de potássio, cloreto de
potássio, vitamina e, sulfato de zinco,
sulfato ferroso, niacinamida, biotina,
vitamina a, pantotenato de cálcio,
gluconato de cobre, vitamina k, sulfato
de manganês, vitamina b6, vitamina d,
vitamina b1, vitamina b2, iodeto de
potássio, vitamina b12, acetato crômico,
ácido fólico, molibdato de sódio, selenito
de sódio, aromatizante: artificial de
baunilha, estabilizantes: lecitina de soja,
celulose
microcristalina
e
carboximetilcelulose
e
espessante:
carragena. Isento de glúten e lactose.
Contém
sacarose.
Modo
de
uso: Conforme
indicação
de
142 nutricionista
ou
médico.
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Indicação: Recuperação
e/ou
recuperação do estado nutricional.
Embalagem de 200ml.
Nutren Active (400g) - Suplemento
nutricional composto com 70% FOS frutooligossacarídeo e 30% inulina,
composto de Leite em pó desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea,
inulina,
minerais
(carbonato de magnésio, pirofosfato
férrico, sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre e iodeto de
potássio), vitaminas (vitamina C,
vitamina PP, vitamina E, inositol,
pantotenato de cálcio, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina A, ácido fólico,
vitamina D, vitamina B2, biotina,
vitamina K, vitamina B12), aromatizante
e emulsificante lectina de soja. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
143 fabricação e prazo de validade.
Nutren Júnior - (400g) - Alimento
nutricional completo e balanceado
especialmente
desenvolvido
para
atender às necessidades de crianças de
01 a 10 anos. Contribui para
recuperação nutricional de crianças
debilitadas.Distribuição
calórica:
Proteinas: 12%, Carboidratos: 53%,
gorduras:
35%
osmolalidade: 308mOsm/kg de água.
Ingredientes: Sacarose, maltodextrina,
xarope de milho, proteína do soro de
leite, óleo de girassol com alto teor
oleico, caseinato de potássio obtido do
leite de vaca, óleo de canola de baixo
teor erúcico, triglicerídeos de cadeia
média, óleo de milho, lecitina de soja,
fosfato de potássio, citrato de cálcio,
carbonato de cálcio, fosfato de sódio,
cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina A,
beta-caroteno, vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina C, vitamina B1,
vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido
fólico, ácido pantotênico, biotina e
taurina), bitartarato de colina, cloreto de
magnésio, minerais (zinco, ferro, cobre,
cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina e
aromatizante. Não Contém Glúten e
Lactose. Rendimento: 1.800
ml
/
144 lata. Com rendimento de acordo com a
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descrição do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem, contendo
data de fabricação e prazo de validade.
Nutren senior (370g) - Suplemento oral
completo, hipercalórico, hiperpróteico e
normolipídico. Esecialmente criado para
atender as necessidades específicas
dos
idosos.
Alimento
para
suplementação de nutrição enteral ou
oral. Contém ACT-3, combinação de
proteína, vitamina D e cálcio. Além
disso, oferece 26 vitaminas e minerais,
e 2,2g de fibras. Ingredientes: Leite em
pó desnatado, maltodextrina, proteína
isolada do soro do leite de vaca,
caseinato de cálcio obtido do leite de
vaca,
gordura
láctea,
frutooligossacarídeos, inulina, minerais
(citrato de cálcio, carbonato de
magnésio, sulfato ferroso, sulfato de
zinco, fosfato de cálcio, sulfato de
manganês, sulfato de cobre e selenato
de sódio), vitaminas (vitamina C,
bitartarato de colina, vitamina E, inositol,
vitamina D, vitamina A, niacina,
pantotenato de cálcio, vitamina B1,
vitamina B6, vitamina K, vitamina B2,
ácido fólico, vitamina B12 e biotina) e
emulsificante lecitina de soja. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Obs.: Cota principal ampla
145 participação.
Peptamen Junior Pó - Alimento
especial a base de Maltodextrina,
proteína de soro de leite hidrolisada,
sacarose, triglicérides de cadeia média,
amido, óleo de soja, óleo de girassol de
alto teor oléico, lecitina de soja, fosfato
de cálcio, fosfato de potássio, fosfato de
sódio , vitaminas (vitamina C, taurina,
vitamina E, vitamina PP, ácido
pantotênico, beta-caroteno, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina A,
ácido fólico, biotina, vitamina D e
vitamina K), cloreto de potássio, cloreto
de sódio, minerais (zinco, ferro,
manganês, cobre, cromo, selênio,
molibdênio e iodo), bitartarato de colina,
cloreto de magnésio, L-carnitina e
146 aromatizante,
Lata
400g.
Com
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rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade.
Piracanjuba Soya (1Litro) - leite
semidesnatado,
0%
lactose.
Embalagem de 1 litro.
Pregomim - Alimento especial à base
de proteína hidrolisada. Indicado para
alergia á proteína do leite de vaca,
diarréia
persistente,
distúrbios
absortivos leves. Isento de lactose,
galactose, sacarose, frutose e glúten
Lata 400g.Com rendimento de acordo
com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Obs.: Cota principal ampla
participação.
Soymilk
(1kq) - Leite de soja
enriquecido com vitaminas e sais
minerais. Pacote de 1 kq. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade.
Sustagen
(400g) - Complemento
alimentar com 30 vitaminas e minerais,
0%
de
gordura
e
nutrientes
balanceados. O complemento alimentar
é indicado para adolescentes, adultos e
idosos que estão abaixo do peso ou
precisam de um reforço de vitaminas e
minerais,
como
esportistas
e/ou
pessoas que rejeitam algum tipo de
alimento. O consumo deve estar aliado
a uma dieta equilibrada e hábitos de
vida
saudáveis.
Não
contém
quantidades significativas de gorduras
totais,
trans,
saturadas,
monoinsaturadas,
polinsaturadas
e
colesterol. * %VD: valores diários de
referência com base em uma dieta de
2000 kcal e as Vitaminas e Minerais
com base na IDR de adultos
(Resoluções ANVISA 360/03 e 269/05).
Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. Ingredientes:
Maltodextrina, açúcar, leite em pó
desnatado, fosfato de cálcio dibásico,
bitartarato de colina, óxido de magnésio,
carbonato de cálcio, vitamina C,
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mioinositol, sulfato de zinco, vitamina E,
sulfato ferroso, niacina, vitamina A,
pantotenato de cálcio, sulfatos de
manganês e de cobre, fluoreto de sódio,
vitaminas B6, B2 e B1, molibdato de
sódio, aromatizantes, corante artificial
ponceau e corante natural vermelho de
beterraba, espessante carragenina. Não
contém Glutén. Contém Lactose.
Disponíveis nos sabores, Chocolate,
Baunilha, Banana. Lata com 400g. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
Cota principal ampla participação.
Sustain
(450g)
Complemento
alimentar lácteo com 0% de gordura e
colesterol,.
Fornece
carboidratos,
proteínas, todas as vitaminas e
minerais, além de colina e inositol. Com
30 vitaminas e minerais. Indicações:
Alimentação de adolescentes, adultos e
idosos com maus hábitos alimentares
e/ou que necessitam de um aporte
maior de nutrientes. Descrição: Latas de
450 g nos sabores baunilha, chocolate e
morango. Não contém glúten. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
151 fabricação e prazo de validade.
Resource Diabetic (200ml) - Fórmula
líquida especialmente para situações
metabólicas especiais, balanceada,
isenta de lactose, sacarose e glúten.
Indicada para alimentação oral ou
enteral de pacientes diabéticos ou com
hiperglicemia de estresse. Sem frutose.
Distribuição Calórica: proteinas: 24%,
Carboidratos: 56%, Gorduras: 40%
Osmolalidade: 300mOsm/kg de água.
Ingredientes:
Água
deionizada,
maltodextrina, caseinato de sódio, óleo
de girassol, goma guar parcialmente
hidrolisada, óleo de soha, proteína
isolada de soja, caseinato de cálcio,
citrato de potássio, fibra de soja, fosfato
tricálcico,
cloreto
de
magnésio,
bitartarado de colina, ascorbado de
sódio, M-inositol, hidróxido de potássio,
vitamina E, beta caroteno, L-carnitina,
152 taurina, sulfato ferroso, sulfato de zinco,
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biotina,
niacinamida,
vitamina
A,
pantotenato de cálcio, gluconato de
cobre, vitamina K, sulfato de manganês,
vitamina D, vitamina B6, vitamina B2,
vitamina B1, iodeto de potássio, selenito
de sódio, vitamina B12, ácido fólico,
acetato crômico, molibdato de sódio,
aromatizante, estabilizante: lecitina de
soja,
celulose
microcristalina
e
carboximetilcelulose,
edulcorante
artificial sucralose. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade.
Resource ThickenUp Clear - (125g) Espessante e gelificante à base de
goma xantana para alimentos quentes
ou frios que não altera a cor, sabor,
cheiro e não forma grúmos. Não contém
glúten, contém trações de leite.
Rendimento: 1 lata(125g) rende 104
porções
de
1,2g. Ingredientes:
Maltodextrina,
espessante
goma
xantana e gelificante cloreto de
potássio. Com rendimento de acordo
com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
153 validade.
Sustagen Kids - Alimento enriquecido
com 26 vitaminas e minerais. Contém
ferro, zinco e vitamina C. Disponíveis
nos sabores, Chocolate, Baunilha,
Banana. Lata com 380g.
Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
154 fabricação e prazo de validade.
Sustain Júnior - Alimento rico em
cálcio,
nutrientes
balanceados
complemento com 30 vitaminas e
minerais,
que
auxiliam
no
desenvolvimento e crescimento infantis.
O produto complementa a alimentação
das crianças que praticam esportes,
rejeitam alguns alimentos, estão abaixo
do peso ou possam apresentar
carências nutricionais. Ingredientes:
Maltodextrina,
lactose,
dextrose,
sacarose, leite em pó desnatado, fosfato
de cálcio dibásico, carbonato de
155 magnésio dibásico, citrato de potássio e
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de sódio, vitamina C, pirofosfato férrico,
carbonato de cálcio, inositol, cloreto de
colina, sulfato de zinco, niacina,
vitamina E, sulfato de manganês,
gluconato de cobre, pantotenato de
cálcio, vitaminas B1, B6; fluoreto de
sódio, vitaminas B2, A; iodeto de
potássio, ácido fólico, molibdato de
sódio, cloreto de cromo, selenito de
sódio, biotina, vitaminas K, D e B12;
aromatizante, espessante carragena,
corante natural vermelho de beterraba.
Não contém Glutén. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade.
Pregomin Pepti (400g) - Dieta (leite)
semi-elementar e hipoalergênica, à
base
de
proteína
extensamente
hidrolisada de soro de leite. Indicações:
Aimentação de lactentes e crianças que
apresentem alergia à proteína do leite
de vaca e / ou soja, distúrbios
absortivos ou outras condições clínicas
que requerem uma terapia nutricional
com dieta ou fórmula semi-elementar e
hipoalergênica.
Isento de lactose,
galactose, sacarose, frutose e glúten.
Ingredientes:
Xarope de glicose,
proteína hidrolizada de soro do leite,
triglicerídeos de cadeia média, óleos
vegetais (colza, girassol, palma), fosfato
tricálcico, fosfato dihidrogenado de
potássio, cloreto de potássio, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos,
cloreto de colina, vitamina C, cloreto de
sódio, cloreto de magnésio, taurina,
inositol, sulfato ferroso, vitaminaE,
sulfato de zinco, L-carnitina, uridina,
citidina, adenosina, inosina, niacina, dpantotenato de cálcio, guanosina, dbiotina, sulfato de cobre, ácido fólico,
sulfato de manganês, vitamina A, B2,
B12, B1, D,B6, iodeto de potássio,
vitamina
K,
selenito
de
sódio,
emulsificante mono e diglicerídeos de
ácidos graxos. Faixa etária: Desde o
nascimento. Densidade calórica: 66 kcal
/ 100ml Proteina: 1,8 gr / 100ml
(proteinas extremamente hidrolizada do
soro do leite) Carboidrato: 6,8 gr / 100ml
156 (maltodextrina). Lipidio: 3,5 gr / 100ml
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(50% TCM, óleos vegetais (colza,
girassol, Mortierella alpina) e óleo de
peixe). Sódio: 18mg/100ml, Potássio:
65mg/100ml,
Cálcio:
50mg/100ml,
Fósforo:
28mg/100ml,
Ferro:
0,8mg/100ml, Relação Ca:P: 1,8,
Osmolaridade:
190
mOsm/l,
Osmolalidade: 210 mOsmo/kg/água,
Cargas de soluto renal: 148 mOsm/l,
outros nutrientes: L-carnitina, colina,
inositol,
vitaminas
e
minerais.
Rendimento da lata: 3.100ml / 2060
kcal. Lata de 400 gr. Com rendimento
de acordo com a descrição do
fabricante. Informações nutricionais na
embalagem,
contendo
data
de
fabricação e prazo de validade.
Nan Conform 1 - Fórmula infantil de
partida, adicionada de prebióticos.
usada em crianças de 0 a seis meses
de idade. Para contribuir no tratamento
nutricional da constipação, contém uma
mistura de prebióticos 90% gos e 10%
fos a uma concentração de 4gr/l.
Informação nutricional: proteínas: 70%
proteína do soro do leite 30% caseína
,gorduras: 97% gordura vegetal óleo de
palma, óleo palmiste, óleo de canola,
óleo de milho, lecitina de soja e 3%
gordura láctea advinda da proteína do
leite
de
vaca
.
carboidratos:
100% lactose prebióticos: 4gr / litro 90%
galacto-oligossacarídeos 10% frutooligossacarídeos. Ingredientes: soro de
leite desmineralizado, maltodextrina,
lactose, leite em pó desnatado, oleína
de palma, óleo de palma, óleo de
canola, galacto-oligossacarídeo, óleo de
milho, sais minerais citrato de cálcio,
citrato de potássio, cloreto de potássio,
cloreto de magnésio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de cobre,
sulfato de manganês, iodeto de
potássio, selenato de sódio, lecitina de
soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas
vitamina c, taurina, niacina, vitamina e,
pantotenato de cálcio, vitamina a,
vitamina b6, vitamina b1, vitamina b2,
ácido fólico, vitamina k, biotina, vitamina
d, vitamina b12 e l-camitina. Não
contém glúten. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
157 Informações nutricionais na embalagem,
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contendo data de fabricação e prazo de
validade
Nan 1 PRO
- Fórmula infantil de
partida,
favorecendo
as
defesas
imunológicas nos primeiros meses de
vida. Adição de LC-PUFAS para a
modulação da resposta imunológica.
carboidratos:
100%
lactose.
Reconstituição: 01 medida rasa de pó
(4,3gr) para cada 30ml de água morna
previamente
fervida.
Ingredientes:
Lactose, concentrado protéico de soro
de leite*, oleína de palma, leite
desnatado, óleo de canola, óleo de
palmiste, óleo de milho, sais minerais
(citrato de cálcio, cloreto de potássio,
cloreto de magnésio, citrato de sódio,
sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato
de cobre, iodeto de potássio, sulfato de
manganês,
selenato
de
sódio),
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina
E, pantotenato de cálcio, vitamina A,
vitamina B6, vitamina B1, vitamina D,
vitamina B2, ácido fólico, vitamina K,
biotina), óleo de peixe**, lecitina de soja,
ácido graxo araquidônico, L-arginina, Lcarnitina,
nucleotídeos,
taurina
bitartarato de colina, inositol, L-histidina.
Não Contém Glúten. *fonte protéica.
**óleo de peixe é fonte de ácido
docosahexaenóico
(DHA)
.
Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
158 fabricação e prazo de validade .
Pediasure (400g) - Líquido pronto para
uso fornecem nutrição completa e
balanceada para crianças da 1 e 10
anos de idade. Podem ser usados como
suporte total denutrição, ou como
suplemento nutricional. A formulação
única de DIASURE contendo baixos
níveis da lactosetorna-o ideal para:
promover
crescimento
saudável;
convalescença
de
doenças;
complementação
de
lanches
ou
refeições;
crianças
intolerantes
à lactose. (*Não é indicado a pacientes
com galactosemia. Não é destinado ao
uso parenteral. Não contém glúten.)
Contém 100% ou mais de U.S. RDA
para proteína, vitaminas e minerais, em
159 1.000 ml para crianças de 1 a 6 anos de
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idade, a em 1.300 ml para crianças de 7
a 10 anos de idade. Características:
Ingredientes: Água deionizada (líquido),
amido de milho (líquido) ou xarope de
milho (pó), sacarose, caseinato de
sódio, óleo de açafrão, óleo da soja,
óleo de coco fracionado, minerais
(fosfato de cálcio tribásico, cloreto de
magnésio, citrato de potássio, fosfato de
potássio dibásico, cloreto de potássio,
citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato
de zinco, sulfato de manganês, sulfato
cúprico, cloreto de cromo, iodeto de
potássio, molibdato de sódio, selenito
de sódio), concentrado de proteína
da soro de leite, vitaminas (cloreto de
colina, ácido ascórbico, niacinamida,
acetato da alfatocoferol, pantotenato de
cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato
de
tiamina
riboflavina, vitamina A
palmitato,
ácido
fólico,
biotina, vitamina D3,
filoquinona,
cianocobalamina),
inositol,
taurina,
palmitato ascorbil, L-carnitina e b caroteno. Embalagem de 400gr.
Novasource Renal - É uma nutrição
completa, hipercalórica e hiperproteica
para uso enteral ou oral, desenvolvida
especialmente
para
o
paciente
nefropata em tratamento dialítico, com
uremia. Enriquecida
com
arginina.
Indicações: Pacientes renais agudos ou
crônicos em tratamento dialítico que
necessitem de maior aporte calóricoproteico e restrição de volume.
Densidade
calórica: 2,0
kcal/mL
Distribuição energética: Proteínas: 15%
(95% caseinato de cálcio e de sódio, 5%
L-arginina), Carboidratos: 40% (97%
xarope
de
milho,
3%
frutose),
Lipídeos: 45% (70% óleo de girassol,
15% TCM, 15% óleo de milho).
Osmolalidade: 960 mOsm/kg de água.
Sabor: Baunilha isento de lactose. não
contém glúten. conservação: uso
exclusivo para nutrição enteral. proibido
uso por via parenteral. Pode ser
administrado à temperatura ambiente
por
até
36 horas depois de
conectado.Ingredientes: Água
deionizada, glucose desidratada, óleo
de girassol, caseinato de sódio,
160 caseinato de cálcio, óleo de milho,
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triglicerídeos de cadeia média, Larginina, frutose, citrato de cálcio, citrato
de sódio, cloreto de potássio, citrato de
potássio,
sulfato
de
magnésio,
ascorbato de sódio, cloreto de colina,
fosfato tricálcico, maltodextrina, Lcarnitina, beta caroteno, óxido de
magnésio, taurina, vitamina E, levedo
enriquecido de selênio, biotina, sulfato
de zinco, sulfato ferroso, niacinamida,
pantotenato de cálcio, gluconato de
cobre, sulfato de manganês, vitamina
B12, vitamina K,vitamina B6, ácido
fólico, vitamina A, vitamina B1, iodeto de
potássio, vitamina B2, vitamina D,
acidulante ácido cítrico, estabilizante
lecitina
de
soja,
espessante
carboximetilcelulose,
antiespumante
polidimetilsiloxana. Não contém glutén.
Embalagem de 1litro.
Forticare
(125ml)
Suplemento
nutricional
oral
específico
para
pacientes oncológicos. Suplemento oral
líquido,
nutricionalmente
completo,
pronto para beber, hiperprotéico,
hipercalórico e enriquecido com EPA.
Acrescido com mix de fibras e mix de
carotenóides. Isento de lactose e glúten.
Contém sacarose. Indicações: durante o
tratamento oncológico para pacientes
com caquexia e/ou perda de peso
severa, para auxiliar na recuperação do
estado nutricional, melhora da resposta
imunológica, durante a quimioterapia,
radioterapia e cirurgia. Sabor: Laranjalimão, pêssego-gengibre e cappuccino.
Sabores especialmente desenvolvidos
para
pacientes
oncológicos.
Apresentação: Tetra pak com volume
reduzido de 125ml. Conservação: Após
aberto, conservar em geladeira e
consumir
no máximo
em
24h.
Densidade calórica: 1,6 kcal / ml.
Composição
Nutricional:
Proteínas: 22,5% (68% caseina, 32%
lactoalbumina).
Carboidratos: 47,7%
(75% xarope de glicose, 24,5%
sacarose). Lipídios: 29,8% (13,3% óleo
de canola, 42,6% óleo de milho e 44,1%
óleo
de
peixe).
EPA
(ácido
eicosapentaenoico): 746mg
por
embalagem
de
125ml.
161 Fibras: 2,6g/125ml (oligofrutose, inulina,
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celulose e amido resistente). Solúveis 81%. Insolúveis - 19%. Outras
Suplementações: mix de carotenóides,
colina,
carnitina
e
taurina.
Relação ω6:ω3 - 1,2:1. Relação kcal
não proteica/gN - 88:1. Osmolaridade
(mOsm/l): 730. Osmolaridade (mOsm/kg
de água): 1000. Embalagem de 125 ml.
Prosure
(380gr)
Suplemento
hiperproteico, hipercalorico, com baixo
teor de lipideos e enriquecido com
EPA. Contém sacarose (10%), não
contém lactose e glúten. Indicado para
paciente com perda de peso induzida
pelo câncer ou com risco para estas
condições. Embalagem de 380gr.
Ades (1 litro) - Formula a base de soja
com os seguintes. Ingredientes: Água,
extrato
de
soja,
açúcar,
suco
concentrado de pêssego, vitamina C,
estabilizante pectina e cloreto de cálcio,
acidulante: ácido cítrico, corantes
urucum e carmim e aromatizante.
Nutrientes para uma porção de 200 ml:
Valor calórico 96 kcal; Carboidratos22g;
Lactose0g; Açúcares22g; Proteínas1,
2g; Gorduras totais 0,4g; Gorduras
saturadas0g;
Gorduras
trans0;
Monoinsaturadas 0,1g; Polinsaturadas
0,2g; Colesterol0mg; Fibra alimentar
0,6g; Sódio25mg; Vitamina C30mg.
Com rendimento de acordo com a
descrição do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem, contendo
data de fabricação e prazo de validade.
Piracanjuba 0% lactose - É indicado
para todos os níveis de intolerância à
lactose, mesmo para os consumidores
mais sensíveis, que podem incluir os
produtos em sua rotina alimentar, pois é
de fácil digestão. Ingredientes: Leite
semidesnatado, enzima lactase e
estabilizantes
citrato
de
sódio,
monofosfato de sódio e difosfato de
sódio.
Aptamil Soja 1 - Fórmulas à base
de proteína de soja isolada, enriquecida
com ferro e adição do aminoácido Lmetionina. Não contêm sacarose,
lactose e proteínas do leite, sendo
indicados, respectivamente, para bebês
do zero aos 6 meses de idade e a partir
dos 6
meses com intolerância
à
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lactose ou que tenham indicação
médica para retirar o leite de vaca da
alimentação. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
Cota principal ampla participação.
NAN AR (800gr). Leite de vaca
desnatado, lactose, amido, oleína de
palma, soro de leite desmineralizado,
óleo de canola, óleo palmiste, óleo de
milho, lecitina de soja, vitaminas (
vitamina A, Vitamina D, Vitamina E,
Vitamina K, Vitamina C, Vitamina B1,
Vitamina B12, niacina, vitamina B6,
ácido fólico, ácido pantotênico, vitamina
B12,biotina), taurina, sais
minerais
9iodeto de potássio, sulfato ferroso,
sulfato de cobre, sulfato de zinco). NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
Abridor de Latas. Abridor de lata e
garrafa, em aço inox, resistente.
Borracha para Panela de Pressão
10L. Borracha para panela de pressão
de 10 litros.
Borracha para Panela de Pressão
20L. Borracha para panela de pressão
de 20 litros.
Borracha para Panela de Pressão7L.
Borracha para panela de pressão de 07
litros.

171 Copo de vidro. Americano 200ml
Copo descartável 200ml. Caixa com
172 2500 copos
Copo descartável 50ml. Caixa com
173 5000 unidade
Copo Medidor 500ml. Copo medidor
500ml, fabricado em plástico, graduado,
funcional, indicado para medir os
ingredientes em grãos ou líquidos,
174 transparente.
Copo Medidor 1000ml. Copo medidor
1000ml,
fabricado
em
plástico,
graduado, funcional, indicado para
medir os ingredientes em grãos ou
175 líquidos, transparente.
Caneca
Polipropileno.
Canecas
escolares em polipropileno (informação
deve estar presente no item), plástica,
com
alça,
atóxica,
indeformável,
inquebrável, espessura mínima 4 mm,
capacidade aproximada de 350 ml,
176 altura mínima de 90 mm, esterilizável a

Unid.

R$45,99

45.990,00

Unid.

R$2,51

R$75,30

Unid.

R$4,27

R$256,20

Unid.

R$2,95

R$88,50

Unid.

R$3,38

R$101,40

Unid.

R$1,13

R$140,12

Caixa

R$91,20

R$53.078,40

Caixa

R$95,16

R$50.529,96

Unid.

R$6,02

R$301,00

Unid.

R$10,35

R$517,50

Unid.

R$2,88

R$2.880,00
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100 graus Celsius, isenta de rebarbas
com polimento externo e interno na cor
verde,
de
primeira
qualidade,
pigmentação homogênia em toda a
peça, conforme normas da Anvisa
quanto a metais pesados.
Caneca Alumínio. Caneca De Alumínio
C/ Alça E Virola 300ml (8 Cm)
Caneca Vidro
Caneca em Vidro com capacidade de
300ml. Altura: 9cm
Canecão Alumínio nº16. Caneca
grande com capacidade para 2,5L e
com cabo.
Canecão Alumínio nº18. Caneca
grande com capacidade para 5L e com
cabo.
Canecão Alumínio nº 22. Caneca
grande para uso industrial, com
capacidade para 7L com cabo.
Caldeirão em Alumínio nº 28.
Caldeirão Panela Nº28, Capacidade
15L, Aluminio Lixado, Espessura: 1mm.
Com pegadores laterais de alumínio e
tampa.
Caldeirão em Alumínio nº 30.
Caldeirão Panela Nº 30, Capacidade:
17L,
Alumínio
Lixado,
Medidas
Aproximadas (Diâmetro x Altura): 33 x
25 cm Cabo a Cabo: 42 cm. Com
pegadores laterais de alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº 32.
Caldeirão
de
alumínio
N°
32,
Capacidade para 22L, Altura: 28cm;
Diâmetro da boca: 32cm; Espessura:
2,3mm. Com pegadores laterais de
alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº 34.
Caldeirão
de
alumínio
N°
34;
Capacidade para 27 litros; Com
pegadores laterais de alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº 36.
Caldeirão
de
alumínio
N°
36;
Capacidade para 32 litros; Com
pegadores laterais de alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº 38.
Caldeirão
de
alumínio
N°
38;
Capacidade para 38 litros; Com
pegadores laterais de alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº 40.
Caldeirão
de
alumínio
N°
40;
Capacidade para 45 litros; Com
pegadores laterais de alumínio e tampa.
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Panela de Aluminio Batido nº26. Em
alumínio
com
capacidade
de
aproximadamente 6,7L. Com tampa e
alças.
Panela de Aluminio Batido nº28. Em
alumínio
com
capacidade
de
aproximaadamente 13,7L. Com tampa e
alças.
Panela de Aluminio Batido nº30. Em
alumínio
com
capacidade
de
aproximadamente 9,8L. Com tampa e
alças.
Panela de Aluminio Batido nº34. Em
alumínio
com
capacidade
de
aproximadamente 14,5L. Com tampa e
alças.
Panela de Aluminio Batido nº36. Em
alumínio
com
capacidade
de
aproximadamente 17,4L. Com tampa e
alças.
Panela de Aluminio Batido nº40. Em
alumínio com capacidade de 27,2L.
Com tampa e alças.
Panela de Pressão 7L. (EM ALUMINIO
DE PRIMEIRA QUALIDADE)
Panela de Pressão 10L. (EM
ALUMINIO DE PRIMEIRA QUALIDADE)
Panela de pressão 20L. (EM
ALUMINIO DE PRIMEIRA QUALIDADE)
Colher Descartável. Colher em plástico
descartável. Embalagem 25 unidades.
Colher de Sobremesa. Toda em
material inox ou alumínio.
Colher de Sopa . Toda em material
inox ou alumínio.
Colher de Servir. Colher de servir arroz
em aço inox ou alumínio, cabo 30 cm capacidade aproximada de 100ml.
Garfo de Mesa. Feito totalmente em
aço inox, comprimento 199mm.
Garfo para Carne.Todo em inox,
tamanho em torno de 30cm.
Faca de Cozinha. inteiriça de aço inox,
aproximadamente 19 a 25 cm, de
primeira qualidade, números 3,4,5.
Faca nº 8. Lâmina de aço inox, cabo em
prolipropileno, aproximadamente 30cm,
de primeira qualidade.
Faca de serra (para pão). Inox, cabo de
madeira
Concha Funda. Concha em aço inox,
com cabo de 40cm e capacidade de
400ml.

Unid.

R$75,92

R$987,74

Unid.

R$68,55

R$685,50

Unid.

R$135,50

R$1.355,00

Unid.

R$91,95

R$1.103,40

Unid.

R$108,95

R$1.089,50

Unid.

R$66,00

R$660,00

Unid.

R$108,83

R$3.264,90

Unid.

R$132,33

R$3.969,90

Unid.

R$215,00

R$2.150,00

Unid.

R$3,17

R$1.268,00

Unid.

R$2,20

R$473,00

Unid.

R$1,95

R$780,00

Unid.

R$7,45

R$447,00

Unid.

R$2,22

R$2.253,30

Unid.

R$7,95

R$238,50

Unid.

R$10,39

R$851,98

Unid.

R$13,30

R$931,00

Unid.

R$8,95

R$134,25

Unid.

R$22,13

R$486,86
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Concha Funda Pequena
Concha em aço inox, com capacidade
208 aproximada de 200ml.
Escumadeira
de
Alumínio.
em
alumínio 25 cm, medindo 09 cm de
diâmetro
e
cabo
medindo
209 aproximadamente 30 cm

210
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Prato
Descartável
p/
Refeição.
descartável para refeição redondo –
pacote com 10 unidades
Prato Descartável p/ Sobremesa.
descartável para sobremesa redondo –
pacote com 10 unidades
Prato Descartável p/ Sopa. descartável
para sopa redondo – pacote com 10
unidades
Prato de Vidro Fundo. Vidro; liso;
transparente.
Espremedor de Batata. Espremedor de
batatas e legumes em aço inox 28,4 cm.
Escorredor
de
Arroz
Alumínio
Pequeno. Em alumínio reforçado, com
duas alças, Tamanhos aproximados: 30
cm de diâmetro e 14 cm de altura e
capacidade de 7 L .
Escorredor
de
Arroz
Alumínio
Grande. Em alumínio reforçado, com
duas alças, Tamanhos aproximados: 60
cm de diâmetro e 28 cm de altura e
capacidade de 14L.
Escorredor de Talheres e Louças.
Escorredor de louças em inox, em dois
andares, inferior para copos e panelas e
superior com capacidade para 20
pratos, com escorredor de talheres.
Pegador de Salada. Em aço inox,
comprimento de 28 cm (tamanho 2).
Peneira para Suco. Unidade com
aproximadamente 18 cm. Peneira fina
em inox para coar sucos e líquidos
Cortador de Legumes Tipo industrial,
manual, estrutura de alumínio, lâmina
em aço inox, médio, altura de
aproximadamente 62 cm.
Cortador de Legumes Pequeno.
Pequeno,
manual,
estrutura
de
alumínio, lâmina em aço inox, médio,
altura de aproximadamente 40cm.
Coador de Café Médio. Coador de
café, tamanho Médio, em tecido de
algodão tipo flanela, com estrutura em
material metálico e cabo coberto com

Unid.

R$10,76

R$538,00

R$9,19

R$569,78
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Unid.
62
R$2,82
Pacote

R$2.256,00

800
Pacote

R$669,00
R$2,23

300
Pacote

R$3,04

R$1.520,00

Unid.

R$4,84

R$7.816,60

Unid.

R$29,00

R$870,00

Unid.

R$51,98

R$2.079,20

Unid.

R$75,50

R$755,00

Unid.

R$83,96

R$3.358,40

Unid.

R$8,33

R$249,90

Unid.

R$12,80

R$640,00

Unid.

R$124,95

R$624,75

Unid.

R$93,49

R$2.337,25

Unid.

R$3,56
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Coador de Café Grande. Coador de
café, tamanho Grande, em tecido de
algodão tipo flanela, com estrutura em
material metálico e cabo coberto com
material plástico.
Garrafa Térmica com Torneira 5L.
Garrafa térmica com alça, capacidade
5L litro, em material plástico resistente,
bomba-serve-a-jato
(jato
forte)
e
sistema anti-pingos, cores lisas (sem
estampas), tempo de conservação
térmico aproximado de 6h, testadas
conforme NBR13282, da ABNT, com
torneira.
Garrafa térmica para Café 1L. Garrafa
térmica com alça, capacidade 1 litro, em
material plástico resistente e ampola de
vidro substituível, bomba-serve-a-jato
(jato forte) e sistema anti-pingos, cores
lisas (sem estampas), tempo de
conservação térmico aproximado de 6h,
testadas conforme NBR13282, da
ABNT,
Jarra para Suco 3L. em plástico
atóxico, capacidade de 3L.
Bacia de Alumínio nº40. Bacia
Alumínio Número 40, capacidade 6,7
Lts.
Bacia de Plástico. Capacidade de 5L e
10L.
Conjunto de Bacia Redonda. Conjunto
(3 unidades) com 1 bacia de 1 litro, 1
bacia de 2 litros e 1 bacia de 3 litros.
Plástico atóxico.
Conjunto
de
Potes
Plásticos.
Conjunto (5 unidades) fabricado com
plástico atóxico (ausência de Bisfenol
A), sendo 01 pote de 7,6 L - 01 pote de
4,5 L - 01 pote de 3,2 L - 01 pote de 1,8
L - 01 pote de 720 ml. Podendo ser
usado para armazenamento em freezer
ou geladeira.
Vasilha de Plástico 10L c/ Tampa.
VASÍLIA: retangular, plástico resistente,
com tampa, transparente, capacidade
de 10 litros, similar a plasútil.
Vasilha plastica 30 lts. retangular,
plástico
resistente,
com
tampa,
transparente, capacidade de 30 litros,
para uso em cozinha, armazenamento
de alimentos prontos, similar a plasútil.

Unid.

R$4,31

R$431,00

Unid.

R$42,42

R$509.04

Unid.

R$28,77

R$1.524,81

Unid.

R$10,57

R$634,20

Unid.

R$31,53

R$1.576,50

Unid.

R$8,71

R$435,50

Conjunto

R$8,94

R$268,20

Conjunto

R$11,50

R$460,00

Unid.

R$20,47

R$1.023,50

Unid.

R$89,00

R$2.670,00

100
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Pote de Plástico 5L c/ Tampa. Pote:
redondo, plástico resistente, com tampa,
transparente, capacidade de 05 litros,
similar a plasútil.
Ralador de Legumes. Ralador de
Legumes, em 4 lados, todo em aço inox.
Tábua para Cozinha. Polietileno,
tamanho 50 x 30 x 1 cm, cor branco,
vermelha ou verde. (Material de
fabricação informado no item)
Tabuleiros
Inox
Retangulares.
Tamanhos nº3 (medidas: C. 37,7 x L. 27
x A. 4 cm),
Tabuleiros
Inox
Retangulares.
Tamanhos nº4 (medidas: C. 42,5 x L.
30,8 x A. 4,5 cm)
Tabuleiros
Inox
Retangulares.Tamanhos nº5 (C. 47,2 x
L. 34,2 x A. 5 cm.)
Tabuleiros
Inox
Retangulares.
Tamanhos nº8
Tabuleiros Alumínios Retangulares.
Tamanhos: nº 3 (medidas: C. 37,7 x L.
27 x A. 4 cm
Tabuleiros Alumínios Retangulares.
nº 4 (medidas: C. 42,5 x L. 30,8 x A. 4,5
cm
Tabuleiros Alumínios Retangulares.
nº 5 medidas: C. 47,2 x L. 34,2 x A. 5
cm.
Termômetro Digital para Alimentos.
TERMÔMETRO PARA ALIMENTOS,
DIGITAL, TIPO ESPETO, LINEAR, À
PROVA
DÁGUA,
FAIXA
DE
TEMPERATURA DE - 50°C A + 350°C,
PRESCISÃO 1% A 2%, HASTE EM
AÇO INOXIDÁVEL.
Filtro Acrílico. Capacidade 7,5 Litros.
Equipados
Com
Vela
Cerâmica
Tradicional,
Recipientes
De
Polipropileno Virgem Não Transferindo
Sabor Ou Odor (Termoplástico Atóxico),
Práticos: Fáceis De Montar, Abastecer
E Limpar. Dimensões Aproximadas Da
Embalagem (Cm) Axlxp 42 X 31 X 27,
Peso Da Embalagem 500G, Itens
Inclusos, 01 Filtro Compacto Vela,
Garantia 90 Dias.

245 Torneira para Filtro
Vela para Filtro. Vela para filtro de
pressão e gravidade, altura do copo: 09
246 cm, altura total: 13 cm, diâmetro 05 cm.

Unid.

R$14,44

R$722,00

Unid.

R$14,72

R$588,80

Unid.

R$81,45

R$21.991,50

Unid.

R$34,39

R$859,75

Unid.

R$37,89

R$947,25

Unid.

R$52,63

R$1.315,75

Unid.

R$189,00

R$4.725,00

Unid.

R$59,00

R$1.888,00

Unid.

R$59,00

R$1.888,00

Unid.

R$79,00

R$2.528,00

Unid.

R$150,00

R$750,00

Unid.

R$89,00

R$5.340,00

Unid.

R$5,29

R$370,30

Unid.

R$5,51

R$826,50
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Vela para torneira universal. Com
247 carvão ativado
Suporte para água mineral. Cuba em
Alumínio
Capacidade cuba
04 litros água
potável
- Torneira com vazão contínua ou
quando
pressionada
248 - Base para apoio de copo
Acendedor de Fogão. Acendedor de
fogão, tipo manual, material alumínio,
características adicionais acionado por
249 tecla, gera só faísca, selo INMETRO
Click para Botijão de Gás. Kit de
instalação de gás de cozinha para
botijão 13kg composto de 01 mangueira
de no mínimo 1,25m, 02 abraçadeiras,
01 regulador de pressão com registro
borboleta, homologados e aprovados
250 pelo INMETRO e pela ABNT.
Regulador de pressão para gás.
Certificado Pelo INMETRO, Seguindo
asdeterminações das Normas Técnicas
251 De Fabricação (Nbr 8473).
Liquidificador Pequeno. Liquidificador,
função pulsar/autolimpeza para facilitar
a limpeza do copo sem precisar
desmontar. Lâminas em aço inoxidável
super desempenho e durabilidade, com
porta-fio. Tampa com sobretampa,
orifício para colocar os ingredientes,
base antiderrapante, baixo nível de
ruído, e copo com travamento.
Velocidade mínimo 02, copo em
polipropileno alto-resistente, Pulsar,
baixo nível de ruído, baixíssimo
consumo de energia com potencia de
no mínimo 360 W, Copo com 1,5 LT,
disposições de cores, tensão 110/220 v
(não bi volt). Garantia de 12 meses pelo
fornecedor. Altura: 38,00 Centímetros
Largura:
17,30
Centímetros
Profundidade:
19,80
Centímetros
252 Peso:1,52 Quilos.
Liquidificador Industrial
LIQUIDIFICADOR industrial capacidade
de 8L Utilidade: Triturar produtos
diversos com adição de líquido. Altura
(mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo
(mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½
Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220
253 Consumo (kw/h): 0,75.

20

Unid.

R$29,33

R$586,60

Unid.

R$490,00

R$980,00

Unid.

R$8,44

R$422,00

Unid.

R$34,96

R$1.398,40

Unid..

R$22,16

R$886,40

R$107.92

R$4.316,80

R$990,00

R$5.940,00
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50

40

40

40
Unid.

06

254
255

256

257
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Cafeteira 3L. Cafeteira polida de
alumínio.
Capacidade
3
litros.
Dimensões: Altura: 22,2 cm.
Cafeteira 1,5L. Cafeteira polida de
alumínio. Capacidade 1,5 litros.
Balança Digital 200kg. BALANÇA
C/CAPACIDADE DE PESO DE ATE
200KG: Balança para adultos com
escala
antropométrica,
capacidade
200kg, fração de 100 gramas ,
acabamento esmerado. Tapetes e pés
em borracha sintética.
Máquina de Moer Carne Média. Para
moer carne. Com 2 lâminas em aço
inoxidável diferentes para moer a carne
nos tamanhos médio ou grosso, com
modelador, cone e pilão para empurrar
os
alimentos.
Seguro.
2 sentidos de rotação (rotação normal;
rotação reversa); Bandeja de plástico; 2
discos para moer carne (tamanho
Médio; Grande); Fácil montagem e fácil
limpeza. Elétrica.
Picador de Legumes Aço Inox.
Picador de legumes tipo industrial
manual, estrutura em alumínio fundido,
pintura martelada, navalha em aço
inoxidável com cortes dos 2 lados,
cambiáveis, em formato quadrangular
no corte de 9,5 mm, base com tripé em
tubo de aço 1020 (pequeno 1/2" e
grande de 5/8”), medindo (pequeno 40
cm, médio 52 cm e grande 112 cm) de
altura.
Descascador Manual de Legumes.
Tamanho 15 cm, confeccionado em aço
inox, reistente e durável, lâmina com
alto poder de corte.
Caixa Plástica para Hortifruti. Cor:
Azul. Material: plástico, resistente.
Dimensões: 55cm x 36cm x 31cm.
Unidade.
Forma para Gelo. em plástico,
MEDIDA: 22 x 11 x 2,1 CM.
Fósforo. Caixinha em madeira, com lixa
tradicional.
Maço contendo 10 caixinhas
Isqueiro. Isqueiro corpo revestido em
plástico, dimensões 7,5 cm, peso
aproximadamente de 10 gramas, com
acendedor, gás embutido.
Avental de Cozinha. Branco; tipo
açougueiro, confeccionado em tecido

30
30

R$49,82

R$1.494,60

Unid.

R$48,00

R$1.440,00

Unid.

R$1.690,0
0

R$3.380,00

Unid.

R$164,90

R$656,00

Unid.

R$139,95

R$1.399,50

Unid.

R$9,82

R$392,80

Unid.

R$36,45

R$1.093,50

Unid.

R$4,29

R$429,00

Maço

R$3,05

R$793,00

Unid.

R$4,15

R$415,00

Unid.

R$12,44

R$1.741,60

Unid.
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PVC com forro. Impermeável a líquidos
não corrosivos. Tamanho: 1,20m x
0,70m.
Palitos espetinho de bambu 500g

Papel toalha. 20x21cm Embalagem
266 com 700 unidades
267 Papel toalha rolo 200m, Tipo bobina
Papel Toalha Interfolhado Cor: Branca
Textura: Folha Simples alta qualidade gofrado Gramatura: 32 a 34 g/m²
Matéria prima:
Celulose FC (100%
fibras
virgens)
Formato:
Folhas
intercaladas - 2 dobras Embalagem
268 Contém 1250 folhas 2 dobras cada.
Papel interfolha
 Cor: Branca
 Textura: Folha Simples - gofrado alta resistência
 Gramatura: 27 a 28 g/m2
 Matéria Prima: 100% de fibras
celulósicas
 Formato: Folhas Intercaladas - 2
dobras
269 Fardo com 1000 folhas
Suporte para Papel Toalha. Porta
Papel Toalha, de material plástico ABS,
nas medidas aproximadas: altura: 32cm;
largura:26,7cm e profundidade:12,8cm;
na cor Branco. Cor frente branca.
Sistema de abertura travas laterais
270 acionadas por pressão.
Guardanapo de papel. Guardanapo de
papel no tamanho 30 x 31 cm,
271 embalagem com 50 folhas.
Plástico Encerado 1,40m para mesa.
100% prolipropileno. Rolo com 30
metros. Estampa a escolher no
272 momento da compra.
Plástico Filme PVC. Plástico filme em
PVC transparente, 28 cm de largura
aproximadamente, espessura 0,03 mm.
273 Rolo com 30 metros.
Toalha de Mesa retangular em renda.
274 2,5m aproximadamente
Toalha de Mesa retangular em renda.
275 3,5m aproximadamente
Esponja de lã de aço. Embalagem
276 contendo 8 unidades, 60g
Esponja Dupla Face – Multiuso.
Esponja para lavagem de louças e
277 limpeza em geral dupla face, sintética

500

Unid.

R$5,09

R$2.545,00

Pacote

R$6,59

R$11.005,30

rolo

R$6,56

R$787,20

Pacote

R$18,00

R$972,00

Fardos

R$18,00

R$36.216,00

Unid.

R$49,00

R$490,00

pacote

R$1,84

R$1.104,00

Rolo

R$330,00

R$6.600,00

Unid.

R$16,39

R$983,40

Unid.

R$69,00

R$1.380,00

R$89,00

R$1.780,00

Pacote

R$1,99

R$6.248,60

pacote

R$3,96

R$7.476,48

1670
120

54

2012
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60
20
20
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para limpeza - espuma de poliuretano,
com
abrasivo
em
uma
face,
antibactérias;
formato
quadrado.
Medidas aproximadas (variável 10%):
12 cm X 8 cm X 2 cm de espessura.
Pacote com 04 unidades.
Detergente neutro. Detergente líquido
neutro, glicerinado, Indicado para
lavagem manual de louças, talheres,
copos e utensílios em cozinhas e
limpeza em geral. COR: incolor ou de
côco. Embalagem com 500 ml. Produto
com Registro junto ao Ministério da
Saúde/ANVISA. Apresentar no rótulo
número de Registro ou notificação na
ANVISA VÁLIDO (o participante deve
levar consigo a comprovação deste
registro (página da web de consulta da
ANVISA de produtos notificados).
Composição: Tensoativos Aniônicos,
Sequestrante,
Conservantes,
Espessante, Corante, Fragrância e
Água. Componente Ativo: Linear Alquil
Benzeno Sulfonato de Sódio. Com
Tensoativo Biodegradável.
500ml
Saponaceo
com
Detergente.
Composição:
tensoativos
aniônico,
alcalinizante, agente abrasivo, agente
de branqueamento e essência, sistema
de tampa "abre-fecha", com tensoativo
biodegradável. Embalagem de 300g.
Água Sanitária 1L. Produto para
limpeza à base de hipoclorito de sódio e
água, com teor de cloro ativo entre
2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto
biodegradável, bactericida e germicida.
Podendo sre utilizado também em
alimentos. O produto deverá apresentar:
rótulo indicando data de validade, dados
do fabricante, marca, principio ativo e
composição do produto e conteúdo
líquido.Embalagem
individual,
em
plástico resistente (que não estoure no
empilhamento e de acordo com
ABNT/NBR
13390:
05/1995),
de
material flexível e resistente, com 01
litro. produto com Registro no Ministério
da Saúde/ANVISA
Cloro. olução de hipoclorito sódico a
1%, acondicionado em embalagem com
2L, lacrado. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência,

Unid.

R$1,98

R$11.495,88

Unid.

R$6,82

R$2.046,00

Unid.

R$3,93

R$21.394,92

Unid.

R$6,05

R$34.291,40

5806

300

5444

5668

282

283

284

285

286

287

288

lote e validade. Deve atender a RDC 14
de 28/02/2007. Produto com registro
junto ao Ministério da Saúde/ ANVISA.
Soda Caustica. Embalagem deve
conter número de registro junto a
ANVISA. Embalagem de 1kg.
Desinfetante – 500ml. Desinfetante,
desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma,
inibe proliferação de microrganismos
causadores de maus odores, deixa um
agradável perfume que permanece após
a aplicação do produto. AÇÃO
FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal
para desinfecção de louças sanitárias,
pias, latas de lixo e ladrilhos de
sanitários. Embalagem com 500ml.
Produto com registro junto ao Ministério
da Saúde/ANVISA.
Desinfetante
2L.
Desinfetante,
desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma,
inibe proliferação de microrganismos
causadores de maus odores, deixa um
agradável perfume que permanece após
a aplicação do produto. AÇÃO
FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal
para desinfecção de louças sanitárias,
pias, latas de lixo e ladrilhos de
sanitários. Embalagem com 2 litros.
Produto com registro junto ao Ministério
da Saúde/ANVISA
Lustra
Móveis.
Lustra
móveis,
cremoso, frasco de material resistente
com 200 ml, embalados em caixa.
Produto com Registro junto ao
Ministério da Saúde/ANVISA.
Limpador Multiuso. Limpador multiuso
para limpeza pesada, ideal para limpeza
de grandes superfícies (laváveis) como
pisos e azulejos de cozinhas e
banheiros. Produto com Registro junto
ao Ministério da Saúde/ANVISA e
Autorização de Funcionamento da
Empresa – AFE. Frasco com 500ml
Produto
para
limpeza
pisos.
Detergente limpa cerâmica e azulejo
produto biodegradável, aspecto líquido,
cor azu
Limpa Pedras 5l. Detergente Ácido.
Remover
sujeiras
inorgânicas
encardidos de terra, excesso de
rejuntos
e
calcificações
.Para
Tratamento de pisos
Tipos de pisos: Pedras rústicas,

unid

R$16,09

R$2.413,50

Unid.

R$3,46

R$11.888,56

Unid.

R$5,71

R$7.194,60

Unid.

R$7,24

R$325,80

Unid.

R$4,51

R$2.706,00

Unid.

R$7,49

R$2.097,20

Unid.

R$21,47

R$2.147,00

150

3436

1260

45

600

280

100

miracema, são tomé, ouro verde,
pirinopolis, pedra mineira, lagoa santa,
outro preto, rosa carandaí, macaquinho,
portuguesa entre outras.
Sabão em barra neutro. 5 unidades.
289 200g
Sabão em pó. Sabão em pó, floral,
biodegradável, para limpeza em geral,
embalagem
com
1
kg.
Produto com Registro junto ao
Ministério
da
Saúde/ANVISA
e
Autorização de Funcionamento da
290 Empresa – AFE.
291 Sabão líquido 5l
Amaciante de Roupa 2L. Embalagem
de 2 litros. Composição: Quaternário de
Amônio, Agente anti mofo, conservante,
umectante,
corante,
opactante,
frafrância e água, produto concentrado.
292
Pasta Rosa. Saponáceo, produto a
base de sabão mineral e agente mineral
destinado a limpeza de superfícies em
geral em especial mármores, pisos e
azulejos, com ação desengraxante,
desengordurante e polimento. Unidade
293 de 500g.
Pano de Prato. 100% algodão,
294 tamanho 70cm x 50cm, cor branco.
Pano de chão. Para limpeza em geral,
70% algodão, 20% poliéster, 10%
295 viscose 80x50cm
Flanela. Flanela para limpeza 100 %
algodão, peluciada em ambos os lados,
medindo aproximadamente (variável
296 10%) 28x38cm na cor laranja.
Álcool em gel 70%. Gel anti-septico ;
297 500g
Alcool 70 % Líquido. Álcool líquido
70% para desinfecção, com ação
antibacteriana, frasco com 1L. Produto
com resgistro no Ministério da
Saúde/ANVISA e Autorização de
Funcionamento da Empresa – AFE. No
caso do licitante ser distribuidor,
apresentar
AFE/ANVISA
como
298 distribuidor.
Cera liquida 750ml
299
Cera para Ardósia Verde. Cera líquida,
auto brilho, cor verde, para piso frio,
300 dispensando o uso de enceradeira,

2225

Unid.

R$8,08

R$17.978,00

Unid.

R$8,47

R$22.530,20

Unid.

R$33,87

R$16.935,00

Unid.

R$6,41

R$11.461,08

Unid.

R$4,56

R$5.016,00

Unid.

R$3,61

R$2.324,84

Unid.

R$5,35

R$13.364,30

Unid.

R$3,42

R$3.967,20

Unid.

R$5,89

R$14.889,92

Unid.

R$6,67

R$4.002,00

Unid.

R$6,83

R$8.441,88

Unid.

R$7,84

R$1.568,00

2660

500

1788

1100

644
2498

1160

2528

600

1236
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embalagem com 500 ml.
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Cera Líquida para Ardósia Incolor.
Cera líquida, auto brilho, incolor, para
piso frio, dispensando o uso de
enceradeira, embalagem com 500 ml.
Balde de plástico. Com alça, com
marcações de medidas
Capacidade para 12l
Balde de Plástico sem Tampa com
Alça. Balde de plástico, com alça de
metal, com capacidade aproximada
para 20 litros.
Balde Plástico com Tampa 30L. Cesto
Plástico Com Tampa Tipo Balde.
Capacidade: 30 Litros.
Balde Plástico com Tampa 60L. Cesto
Plástico Com Tampa Tipo Balde.
Capacidade: 60 Litros.
Balde Plástico com Tampa 100L.
Cesto Plástico Com Tampa Tipo Balde.
Capacidade: 100 Litros.
Vassoura de Pelo 40cm. Vassoura
com cerdas de pêlo sintético; com base
de 40 centímetros. Fixação do Cabo
sistema rosca, com cabo de madeira,
para limpeza em áreas internas, piso
liso, medindo aproximadamente 120 cm.
Vassoura Piaçava. Vassoura para
limpeza de pisos diversos, corredores e
pátios em geral. Cerdas de piaçava,
base em polipropileno, fixação do cabo
com sistema de rosca, cabo de madeira,
medindo aproximadamente 120 cm.
Vassoura Piaçava Tipo Gari. Vassoura
para limpeza de pisos diversos,
corredores e pátios em geral. Cerdas de
piaçava, base em polipropileno no
tamanho de 60cm, fixação do cabo com
sistema de rosca, cabo de madeira,
medindo aproximadamente 120 cm. Alta
Resistência.
Rodo 40 cm. rodo – base de alumínio
ou plástico, com duas borrachas; com a
base medindo 40 centímetros; com
cabo de madeira ou alumínio, de 120
(cento e vinte) centímetros.
Rodo 60 cm. rodo – base de alumínio
ou plástico, com duas borrachas; com a
base medindo 60 centímetros; com
cabo de alumínio ou madeira, de 120
(cento e vinte) centímetros.

Unid.

R$9,43

R$7.544,00

Unid.

R$6,76

R$54,08

Unid.

R$8,46

R$2.639,52

Unid.

R$27,60

R$1.380,00

Unid.

R$67,33

R$3.366,50

R$96,95

R$4.847,50

Unid.

R$15,51

R$5.428,50

Unid.

R$21,53

R$12.056,80

Unid.

R$16,99

R$1.868,90

Unid.

R$14,33

R$2.837,34

Unid.

R$15,96

R$3.734,64

800

08

312

50

50

50

350

560

110

198

234

Pá de Lixo com Cabo. Em metal com
cabo de madeira de aproximadamente
312 80 cm.
Vassourinha para vaso sanitário
Escova para vaso sanitário preenchida.
Na cabeça, com 63 mm de
comprimento, com fio sintético formando
diâmetro de 82mm e conjunto total de
313 350mm de comprimento
314 Pedra sanitária 27g
Papel higiênico Rolo de 30m
315
Papel Higiênico rolo com 60mts.
Papel higiênico em rolo, folha simples,
fardo com 64 rolos de 60 metros x 10
cm cada, alta maciez e resistência,
100% celulose. Obs.: Cota principal
316 ampla participação.
Luva de látex. Com pó contra agentes
químicos
317 Caixa com 100 unidades
Luva em Borracha Tamanho P. Luva
para segurança - confeccionada em
borracha látex; para multiuso; tamanho
médio, cano curto; tipo todos os dedos,
antialérgica, cor amarela, embalagem
com 1 par. Tamanho P. Produzida em
318 conformidade com a NBR 13393/1995.
Luva em Borracha Tamanho M. Luva
para segurança - confeccionada em
borracha látex; para multiuso; tamanho
médio, cano curto; tipo todos os dedos,
antialérgica, cor amarela, embalagem
com 1 par. Tamanho M. Produzida em
319 conformidade com a NBR 13393/1995.
Luva em Borracha Tamanho G. Luva
para segurança - confeccionada em
borracha látex; para multiuso; tamanho
médio, cano curto; tipo todos os dedos,
antialérgica, cor amarela, embalagem
com 1 par. Tamanho G. Produzida em
320 conformidade com a NBR 13393/1995.
Botas
de
limpeza
nº40
Tipo: Calçado ocupacional tipo bota
Classe II (impermeável)
Material
aplicado: Policloreto de Vinila (PVC)
com borracha nitrílica adição de
plastificantes
321 Altura média do cano 27 cm
Botas de limpeza nº 38. Tipo: Calçado
ocupacional tipo bota Classe II
(impermeável)
322 Material aplicado: Policloreto de Vinila

Unid.

R$6,02

R$3.913,00

Unid.

R$5,83

R$2.390,30

1000

Unid.

R$1,82

R$1.820,00

500

Unid.

R$2,56

R$1.280,00

Fardo

R$94,57

R$126.250,9
5

caixa

R$22,26

R$2.226,00

Par

R$4,26

R$5.538,00

Par

R$4,00

R$5.984,00

Par

R$4,26

R$639,00

par

R$36,34

R$1.817,00

par

R$38,84

R$1.942,00

650

410

1.335

100

1300

1496

150

50

50

323
324

325
326

327

328
329
330
331

332

333
334

(PVC) com borracha nitrílica adição de
plastificantes
Altura média do cano 27 cm
Saco Plástico de Lixo 30L. Saco para
lixo de uso doméstico, de polietileno
com capacidade para 30 litros na cor
preta. Embalagem com 100 unidades. O
produto deve estar em conformidade
com as normas da ABNT. NBR
9190/9191/13055/13056. Produto com
Registro junto ao Ministério da
Saúde/ANVISA.
Saco de lixo 40L. 59x55cm fardo com
100 unidades
Saco Plástico de Lixo 50L. Saco para
lixo de uso doméstico, de polietileno
com capacidade para 50 litros na cor
preta. Embalagem com 100 unidades. O
produto deve estar em conformidade
com as normas da ABNT. NBR
9190/9191/13055/13056. Produto com
Registro junto ao Ministério da
Saúde/ANVISA.
Saco de lixo 60L. 63x70cm fardo com
100 unidades
Saco de lixo 100L. 75x105cm Fardo
com 100 unidades. Obs.: Cota
principal ampla participação.
Saco Plástico de Lixo 15L. Saco para
lixo de uso doméstico, de polietileno
com capacidade para 15 litros na cor
preta. Embalagem com 10 unidades. O
produto deve estar em conformidade
com as normas da ABNT. NBR
9190/9191/13055/13056. Produto com
Registro junto ao Ministério da
Saúde/ANVISA.
Sacola Reciclada Forte 50X60 Cor
branca. Kg.
Sacola Reciclada Forte 60X75 Cor
branca. Kg.
Sacola Reciclada Forte 80X100 Cor
branca. Kg.
Lixeira com Pedal e Tampa 15Lts
Lixeira, em plástico resistente, com
acionamento por pedal e capacidade
para 15L, na cor Branca.
Lixeira com Pedal e Tampa 30 Lts.
Lixeira, em plástico resistente, com
acionamento por pedal e capacidade
para 30L, na cor Branca.
Lixeira com Pedal e Tampa 50 Lts.
Lixeira, em plástico resistente, com

Pacote

R$10,37

R$37.539,40

Pacote

R$12,87

R$21.879,00

Pacote

R$12,46

R$43.610,00

Pacote

R$14,49

R$14.490,00

Pacote

R$29,99

R$105.444.8
4

Pacote

R$7,74

R$1.548,00

Kg

R$19,00

R$190,00

Kg

R$19,00

R$190,00

Kg

R$19,00

R$190,00

Unid.

R$30,49

R$1.520,00

Unid.

R$69,00

R$6.900,00

Unid.

R$99,00

R$6.930,00

3620

1700

3500

1000
3.516

200

10
10
10

50

100
70

acionamento por pedal e capacidade
para 50L, na cor Branca.
Lixeira com Pedal e Tampa 100 Lts.
Lixeira, em plástico resistente, com
acionamento por pedal e capacidade
335 para 100L, na cor Branca.
Saco para Pipoca. na cor branca,
336 embalagem contendo 100 unidades.
Saco para Cachorro Quente. Plástico
atóxico, tamanho 20 x 10 cm,
337 embalagem com 100 unidades.
338 Relogio de parede. Cor branca.
Rede de Cabelo. Touca protetora de
cabelos, lavável.(100%POLIAMIDA E
LÁTEX). Para uso em cozinha.
339 Embalagem com 1 unidade.
Toalha de Banho. Toalhas de banho
pré lavadas, felpudase pré – encolhida,
100% algodão, oferecendo ótima
absorção e maciez preferencialmente
340 na cor branca, tamanho 80 x 140cm.
Toalha de Rosto. Toalhas de rosto pré
lavadas, felpudas e pré-encolhidas,
100% algodão, oferecendo ótima
absorção e maciez prefencialmente na
341 cor branca, tamanho 45x80cm.
Corda para Varal. Corda para varal, 15
metros. Fibras de Nylon, material
342 resistente.
Pregador de roupa. Em plástico,
material resistente. Embaladem com 1
343 dúzia.
Mamadeira.
Descrição:
com
capacidade para 250ml, bico ortodôntico
344 com furo para leite.
Escova de Lavar Roupa. Plástica em
345 material sintético, resistente
Escova de Dente Adulto. Cabo reto,
Cerdas macias, cabeça referência 35,
com Cerdas de Cabeça Arredondadas
contendo 32 Tufos de Cerdas,
comprimento total de 17 a 20 cm c/ selo
de aprovação da ABO - (Associação
Brasileira de Odontologia), embaladas
346 individualmente.
Escova de Dente Infantil. Cabo reto,
Cerdas macias, cabeça referência 35,
com Cerdas de Cabeça Arredondadas
contendo 28 Tufos de Cerdas,
comprimento total de 15 a 17 cm c/ selo
de aprovação da ABO - (Associação
347 Brasileira de Odontologia), embaladas

Unid.

R$229,00

R$6.870,00

Pacote

R$5,04

R$1.512,00

pacote

R$3,01

R$903,00

Unid.

R$22,57

R$677,10

Unid.

R$1,20

R$3.000,00

Unid.

R$24,52

R$4.904,00

Uni.

R$12,89

R$2.578,00

Unid.

R$2,22

R$111,00

Pacote

R$4,07

R$1.017,50

Unid.

R$6,96

R$696,00

Unid.

R$3,39

R$650,88

Unid.

R$6,07

R$3.035,00

Unid.

R$4,29

R$1.287,00

30
300

300
30
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200

200

50

250

100
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300

individualmente.

348 Escova racket para cabelo
349 Pente de cabelo Da cauda de plástico
Palito de dente Caixa com 200
350 unidades
Fio Dental fio dental em poliamida com
351 25 metros,cera e aroma.
Cotonete. Haste Flexível com pontas
de algodão, composição hastes de
prolipropileno , algodão hidrofilisado
tratado com carboximeticulose e
bactericida,
acondicionado
em
embalagem apropriada com 300
352 unidades.
Creme Dental com Fluor. Com fluor
embalagem
com
90
gr.com
micropartículas
de
cálcio,
ação
bacteriana,
registro
no
Ministério da saúde, embalagem deve
conter a marca do fabricante, peso
liquido, data de fabricação e prazo de
validade. Deve ser aprovado pela ABO 353 (Associação Brasileira de Odontologia).
Creme Dental Infantil. Creme Dental
Infantil em Gel, Sabor Tutti Frutti, com
poder
de
prevenção
a
cáries,
acondicionado tubos plásticos com no
354 minimo 50g.
Sabonete Liquido 5L. Sabonete líquido
embalagem com 5 L para limpeza das
mãos, com as seguintes propriedades
físico-químicas PH 100% : 5,5 – 6,0
Aparência e Odor: Líquido azul, branco
ou verde perolado e perfumado.
Densidade: 1,005 – 1,008 g/cm³
Viscosidade: 1,000 – 1,5000 CPs
(Viscosímetro
FUNGILAB
VISCO
BASIC
SPINDLE
3/20
RPM.
Temperatura 20º a 25º. Solubilidade na
água:
100%
Diluição: Pronto para usar. Sem diluir.
Volátil: Fragrância Volátil.Produto com
Registro junto ao Ministério da
Saúde/ANVISA e Autorização de
355 Funcionamento da Empresa – AFE.
Suporte para Sabonete Líquido ou
Álcool em Gel. Dispenser para
356 sabonete líquido, utiliza refil com 800 ml

50

Unid.

R$12,50

R$625,00

110

Unid.

R$2,12

R$233,20

Caixa

R$1,45

R$87,00

Unid.

R$4,67

R$93,40

Unid.

R$2,09

R$62,70

Unid.

R$3,23

R$1.744,20

Unid.

R$3,52

R$352,00

Unid.

R$24,56

R$3.389,28

Unid.

R$39,00

R$1.170,00

60
20

30

540

100

138

30

ou reservatório. Cor: Branco, com as
seguintes
dimensões
aproximadas
(variável até 10%): 12 cm de
profundidade, 11 cm de largura e 26 cm
altura.
Shampoo. Shampoo para todos os
tipos de cabelo, com pH adequado, em
embalagem de 480ml.
357
Shampoo Infantil. Shampoo Kids para
todos os tipos de cabelo, com pH
358 adequado, em embalagem de 480ml.
Sabonete em barra. Embalagem de
359 85g.
Lenço
Umedecido.
Lenços
umedecidos para Higiene Intima de
Bebês: Descrição: Suave fragrância,
tamanho aproximado de 21cm X 12,5
cm. Embalagem contendo no mínimo 70
360 unidades.

Unid.

R$9,87

R$2.368,80

Unid.

R$11,98

R$1.797,75

Unid.

R$1,27

R$1.016,00

Unid.

R$4,47

R$223,50

240

150
800

50

361 Ureandin 10% loção 153g

40

Unid

R$74,61

R$2.984,40

362 Neutrogena FPS 60 200ml

30

Unid

R$80,78

R$2.423,40

363 Clob X Shampoo 125ml

24

Unid

R$122,00

R$2.928,00

364 Neutrogena pele extra seca 200ml

48

Unid

R$78,88

R$3.786,24

365 Episol loção oil free 45 FPS 120g

40

Unid

R$115,33

R$4.613,20

366 Epidrat FPS 30 – para rosto 60g
Sabonete de glicerina 100mg Em
367 barra

32

Unid

R$78,66

R$2.517,12

Unid

R$4,67

R$140,01

368 Psorex solução capilar 0,5mg/g, 50ml

24

Unid

R$41,17

R$988,08

369 Daivobet pomada 30g 50mcg/g

24

Unid

R$102,49

R$2.459,76

370 Psorex pomada 30g

24

Unid

R$31,33

R$751,92

371 Episol water gel 30 FPS
Effaclar sabonete pele seca 80g, Em
372 barra para rosto

24

Unid

R$84,00

R$2.016

Unid

R$31,63

R$948,90

373 Shampoo jaborandi 250ml

28

Unid

R$16,96

R$474,88

374 Condicionador jaborandi 500ml

28

Unid

R$20,63

R$577,64

375 Stiproxal shampoo 120ml
Fralda infantil incontinência intensa
376 XG, Pacote com 16 unidades
Fralda
geriátrica
incontinência
377 intensa M, Pacote com 08 unidades
Fralda
geriátrica
incontinência
378 intensa G, Pacote com 08 unidades

24

Unid

R$83,66

R$2.007,84

Pacote

R$13,66

R$27.320,00

Pacote

R$16,00

R$80.000,00

pacote

R$16,00

R$80.000,00

30

30

2000
5000
5000
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380
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Fralda
Geriátrica
incontinência
intensa P, Pacote com 10 unidades.
Obs.:
Cota
principal
ampla
participação.
Fralda Descartável Infantil. Fralda
descartável infantil, com barreira antivazamento em gel super absorvente
embalado em pacote plástico, com
gravura na embalagem informando as
características do material, no tamanhos
M, G, EG. Unidade.
Pilha alcalina AA, Contendo 02 na
embalagem
Pilha alcalina AAA, Contendo 02 na
embalagem
Pilha alcalina média C 1,5v, Contendo
02 na embalagem
Biscoito Salgado. iscoito tipo creamcracker. Produzido com farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico,
crocante, livre de gorduras trans.
Embalagem
plástica,
atóxica,
padronizada, e acondicionados em
caixas de papelão padrão, contendo
dados
do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes, informações
nutricionais, lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a contar da
data de entrega do produto. Caixa com
2kg. Obs.: cota reservada do item 70
para ME/EPP/MEI
Cesta básica
1 Arroz Tipo 1 (5Kg)
2 Feijão Preto (1Kg)
2 Macarrão Massa com Ovos Tp
Goelinha Pct 500g
1 Extrato Tomate 140g
1 Sal Refinado (1kg)
1 Óleo de Soja Refinado pet 900ml
1 Caixa de Biscoito Maisena
2 Leite em Pó Pct 400g
1 Açúcar Extra Fino pt 5KG
1 Canjiquinha Pct 500g
1 Papel Higiênico (4 rolos)
1 Sabão em barra
1 Achocolatado 200g
1 Café Torrado e Moído Extra Forte pt
500g
1 Fubá Pct 1KG. Obs.: cota reservada
do item 125 para ME/EPP/MEI

Pacote

R$18,38

R$68.925,00

Unid.

R$0,75

R$15.000.00

Unid.

R$3,69

R$442,80

Unid.

R$7,79

R$934,80

Unid.

R$18,00

R$900,00

caixa

R$17,28

R$38.136,96

Kit

R$119,40

R$41.790,00

3.750

20.000

120
120
50

2.207

350

Aptamil 01 (800g) - Alimento especial,
fórmula infantil de partida, adicionada de
prebióticos, com relação caseína /
proteína do soro 40:60 e exclusivo mix
de 98% de gorduras de origem vegetal
Lata de 400g. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Obs.: cota reservada do item
386 126 para ME/EPP/MEI
Aptamil 02 (800g) - Fórmula infantil de
seguimento, enriquecida com ferro,
fornece nutrientes em quantidades
adequadas para lactentes a partir do
sexto mês de vida. carboidratos: lactose
e maltodextrina com a seguinte
composição nutricional em 100 g de pó:
Proteínas g15,2; Carboidratos g54,4;
Prebióticos;Galactooligossacarídeos
g4,56; Frutooligossacarídeos g0,51;
Lipídios g19; Ácido linoléico g3,7; Ácido
alfa-linolênico g0,14 ;Relação Ácido
Linoléico/α-Linolênico 26; Cálcio MG
596;
Fósforo MG 399; Relação
Cálcio:Fósforo 1,5; Ferro MG 7,6; Sódio
MG 266; Potássio MG 760; Cloreto MG
532; Magnésio MG 57; Zinco MG 4,4;
Cobre mcg 271; Manganês MG 0,05;
Iodo mcg 66; Vitamina A mcg / UI 514 /
1710; Vitamina D mcg / UI7,4/ 298;
Vitamina E mg / UI 4,23 / 6,3; Vitamina
K mcg 38; Vitamina B1 mg 0,3; Vitamina
B2 mg0,57; Niacina MG 6,4; Ácido
Pantotênico mg1,9; Vitamina B6 mg 0,3;
Ácido Fólico mcg 66,5; Vitamina B12
mcg1,3; Biotina mcg
9,5 Vitamina C
mg 57;Colina mg52. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Obs.: cota reservada do item
387 127 para ME/EPP/MEI
Aptamil AR (800g) - Alimento especial,
fórmula anti-regurgitação para lactentes
com composição específica para
condições de refluxo gastroesofágico.
Indicado para alimentação de lactentes
desde o nascimento até os 12 meses
com sintomas de regurgitação e/ou
refluxo gastroesofágico, lata de 400g.
Com rendimento de acordo com a
388 descrição do fabricante. Informações

LATA

R$51,50

R$38.625,00

LATA

R$51,25

R$25.625,00

LATA

R$62,17

R$23.313,75

750

500

375

nutricionais na embalagem, contendo
data de fabricação e prazo de validade.
Obs.: cota reservada do item 128
para ME/EPP/MEI
Aptamil 02 soja (800g) - Fórmula
infantil à base de proteína isolada de
soja enriquecida com ferro e adicionada
de L-metionina. Isenta de sacarose,
lactose e proteínas lácteas. Indicado
para lactentes a partir do 06 meses com
intolerância à lactose ou em situações
nas quais for indicado retirar o leite de
vaca da dieta com a seguinte
composição nutricional por cada porção
de 100 g de pó: Proteínas 15,4g;
Carboidratos 52,9g; Lipídios 25,2g;
Ácido linoléico 3,25g; Ácido alfalinolênico
0,57g;
Relação
Ácido
Linoléico/ α-Linolênico 5,6 g; Cálcio
650mg; Fósforo 438mg; Relação Cálcio:
Fósforo 1,5; Ferro 8,4 mg; Sódio
237mg; Potássio 699mg; Cloreto
438mg; Magnésio 55mg; Zinco 5,6 mg;
Cobre 300 mcg; Iodo 119 mcg; Vitamina
A mcg / UI 543 / 1810; Vitamina E mcg /
UI 13 / 520; Vitamina D mg / UI 5,7 /
8,5; Vitamina K mcg44; Vitamina B1
mg0,28; Vitamina B2 mg0,7; Niacina
mg2,8;
Ácido
Pantotênico
mg2;
Vitamina B6 mg0,28; Ácido Fólico
mcg76; Vitamina B12 mcg1,7; Biotina
mcg14; Vitamina C mg60. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 129 para
389 ME/EPP/MEI
Ensure - Alimento à base de água,
xarope de milho, caseinato de sódio,
sacarose, óleo de canola, óleo de
girassol, proteina isolada do leite,
minerais, óleo de milho, proteína isolada
de
soja,
vitaminas,
dextrose,
maltodextrina,
óleo
de
girassol,
emulsificantes
(lecitina
de
soja,
carboximetilcelulose sódica, celulose
microcristalina),
aromatizantes,
reguladores de acidez e espessante
goma gelana. Não contém glúten.
Fórmula
para
pacientes
com
necessidades adicionais de nutrientes
390 ou para aqueles que requerem baixo

LATA

R$80,52

R$40.260,00

LITRO

R$81,05

R$40.525,00

500

500

volume de alimentação.
Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade.
Alimentação Enteral por sonda. Obs.:
cota reservada do item 130 para
ME/EPP/MEI
Isosource Soya (1litro) - Definição do
produto:
ideal
para
as dietas
Normocalórica,
normoprotéica,
normolipídica, pois possui uma fórmula
nutricionalmente
completa
e
balanceada, com baixa osmolalidade.
Isenta de sacarose, lactose e glúten, e
com 100% de proteína de soja é ideal
para
a recuperação
do
estado
nutricional do
paciente. Indicações:
Especialmente criada para atender às
necessidades
nutricionais
na manutenção ou recuperação do
estado
nutricional de
pacientes.
Características Técnicas: Densidade
calórica: 1.2 kcal / ml. Proteinas: 14%.
Carboidratos: 56%. Gorduras: 30%.
Fonte Proteica: 100% proteína isolada
de soja. Relação calorica nãoproteica: gN - 149:1. Osmolalidade:
360mosm/kg de água. Forma de
apresentção: Tetra Square 1L. Sabor:
Baunilha.
Ingredientes:
Água
deionizada, maltodextrina, proteína
isolada de soja, triglicerídeos de cadeia
média, óleo de canola, citrato de
potássio, citrato de sódio, fosfato
tricálcico, bitartarato de colina, cloreto
de potássio, óxido de magnésio,
palmitato de vitamina a, ascorbato de
sódio, acetato de vitamina e, sulfato
ferroso, vitamina D, sulfato de zinco,
niacinamida, sulfado de manganês,
vitamina K, pantotenato de cálcio,
gluconato de cobre, biotina, vitamina
B6, iodeto de potássio, vitamina B2,
vitamina B1,selenito de sódio, ácido
fólico, vitamina B12, acetato de cromo,
molibdato de sódio, antiespumantes:
mono e diglicerídios de ácidos graxos,
estabilizante:
lecitina
de
soja,
espessante: carragena, aromatizante
artificial de baunilha, corante natural de
urucum. Com rendimento de acordo
391 com a descrição do fabricante.

UNID

625

R$35.47

R$22.168,75

Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Embalagem de 1litro. Obs.:
cota reservada do item 136 para
ME/EPP/MEI
Nutren 1.0 (400g) - Suplemento
nutricional composto com 70% FOS frutooligossacarídeo e 30% inulina,
composto de Leite em pó desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea,
inulina,
minerais
(carbonato de magnésio, pirofosfato
férrico, sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre e iodeto de
potássio), vitaminas (vitamina C,
vitamina PP, vitamina E, inositol,
pantotenato de cálcio, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina A, ácido fólico,
vitamina D, vitamina B2, biotina,
vitamina K, vitamina B12), aromatizante
e emulsificante lectina de soja. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 141 para
392 ME/EPP/MEI
Nutren senior (370g) - Suplemento oral
completo, hipercalórico, hiperpróteico e
normolipídico. Esecialmente criado para
atender as necessidades específicas
dos
idosos.
Alimento
para
suplementação de nutrição enteral ou
oral. Contém ACT-3, combinação de
proteína, vitamina D e cálcio. Além
disso, oferece 26 vitaminas e minerais,
e 2,2g de fibras. Ingredientes: Leite em
pó desnatado, maltodextrina, proteína
isolada do soro do leite de vaca,
caseinato de cálcio obtido do leite de
vaca,
gordura
láctea,
frutooligossacarídeos, inulina, minerais
(citrato de cálcio, carbonato de
magnésio, sulfato ferroso, sulfato de
zinco, fosfato de cálcio, sulfato de
manganês, sulfato de cobre e selenato
de sódio), vitaminas (vitamina C,
bitartarato de colina, vitamina E, inositol,
vitamina D, vitamina A, niacina,
pantotenato de cálcio, vitamina B1,
vitamina B6, vitamina K, vitamina B2,
ácido fólico, vitamina B12 e biotina) e
393 emulsificante lecitina de soja. NÃO

LATA

R$77.35

R$38.675,00

LATA

R$72,80

R$54.600,00

500

750

CONTÉM GLÚTEN. Com rendimento de
acordo com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade . Obs.: cota reservada do
item 145 para ME/EPP/MEI
Peptamen Junior Pó - Alimento
especial a base de Maltodextrina,
proteína de soro de leite hidrolisada,
sacarose, triglicérides de cadeia média,
amido, óleo de soja, óleo de girassol de
alto teor oléico, lecitina de soja, fosfato
de cálcio, fosfato de potássio, fosfato de
sódio , vitaminas (vitamina C, taurina,
vitamina E, vitamina PP, ácido
pantotênico, beta-caroteno, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina A,
ácido fólico, biotina, vitamina D e
vitamina K), cloreto de potássio, cloreto
de sódio, minerais (zinco, ferro,
manganês, cobre, cromo, selênio,
molibdênio e iodo), bitartarato de colina,
cloreto de magnésio, L-carnitina e
aromatizante,
Lata
400g.
Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 146 para
394 ME/EPP/MEI
Pregomim - Alimento especial à base
de proteína hidrolisada. Indicado para
alergia á proteína do leite de vaca,
diarréia
persistente,
distúrbios
absortivos leves. Isento de lactose,
galactose, sacarose, frutose e glúten
Lata 400g.Com rendimento de acordo
com a descrição do fabricante.
Informações nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação e prazo de
validade. Obs.: cota reservada do item
395 148 para ME/EPP/MEI
Sustagen
(400g) - Complemento
alimentar com 30 vitaminas e minerais,
0%
de
gordura
e
nutrientes
balanceados. O complemento alimentar
é indicado para adolescentes, adultos e
idosos que estão abaixo do peso ou
precisam de um reforço de vitaminas e
minerais,
como
esportistas
e/ou
pessoas que rejeitam algum tipo de
alimento. O consumo deve estar aliado
396 a uma dieta equilibrada e hábitos de

LATA

R$246,92

R$30.865,00

LATA

R$158,33

R$31.666,00

UNID

R$44,68

R$22.340,00

125

200

500

vida
saudáveis.
Não
contém
quantidades significativas de gorduras
totais,
trans,
saturadas,
monoinsaturadas,
polinsaturadas
e
colesterol. * %VD: valores diários de
referência com base em uma dieta de
2000 kcal e as Vitaminas e Minerais
com base na IDR de adultos
(Resoluções ANVISA 360/03 e 269/05).
Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. Ingredientes:
Maltodextrina, açúcar, leite em pó
desnatado, fosfato de cálcio dibásico,
bitartarato de colina, óxido de magnésio,
carbonato de cálcio, vitamina C,
mioinositol, sulfato de zinco, vitamina E,
sulfato ferroso, niacina, vitamina A,
pantotenato de cálcio, sulfatos de
manganês e de cobre, fluoreto de sódio,
vitaminas B6, B2 e B1, molibdato de
sódio, aromatizantes, corante artificial
ponceau e corante natural vermelho de
beterraba, espessante carragenina. Não
contém Glutén. Contém Lactose.
Disponíveis nos sabores, Chocolate,
Baunilha, Banana. Lata com 400g. Com
rendimento de acordo com a descrição
do fabricante. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 150 para
ME/EPP/MEI
Aptamil Soja 1 - Fórmulas à base
de proteína de soja isolada, enriquecida
com ferro e adição do aminoácido Lmetionina. Não contêm sacarose,
lactose e proteínas do leite, sendo
indicados, respectivamente, para bebês
do zero aos 6 meses de idade e a partir
dos 6
meses com intolerância
à
lactose ou que tenham indicação
médica para retirar o leite de vaca da
alimentação. Informações nutricionais
na embalagem, contendo data de
fabricação e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 165 para
397 ME/EPP/MEI
Papel Higiênico rolo com 60mts.
Papel higiênico em rolo, folha simples,
fardo com 64 rolos de 60 metros x 10
cm cada, alta maciez e resistência,
398 100% celulose. Obs.: cota reservada

LATA

R$92,37

R$23.092,50

Fardo

R$94,57

R$42.083,65

250

445

do item 316 para ME/EPP/MEI
Saco de lixo 100L. 75x105cm Fardo
Pacote
com 100 unidades. Obs.: cota
1.172
reservada
do
item
327
para
399 ME/EPP/MEI
Fralda
Geriátrica
incontinência
Pacote
intensa P, Pacote com 10 unidades.
1.250
Obs.: cota reservada do item 379
400 para ME/EPP/MEI
VALOR MEDIO GLOBAL 

R$29,99

R$35.148,28

R$18,38

R$22.975,00

R$ 4.759.528,59

4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
Os produtos deverão ser entregues na Sede de cada Secretaria Requisitante, ou em outro endereço
estabelecido na Ordem de Fornecimento, no horário compreendido entre as 08:00 e 17:00.
O prazo da entrega dos produtos será de até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do horário de
recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Divino/MG.
5. DA GARANTIA:
A(s) empresa(s) vencedora(s) será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos
produtos porventura entregues com defeito, danificados ou não compatíveis com as especificações
constantes desse Termo. Os produtos entregues fora das especificações serão devolvidos pelo Setor
de Compras, mediante Termo de Recusa, sendo que a FORNECEDORA terá o prazo máximo de 24
(vinte quatro) horas contados do recebimento do termo, para providenciar a substituição.
6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:
O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, de acordo com a necessidade apresentada pelas
Secretarias e Setores vinculados a Prefeitura Municipal de Divino/MG, após o recebimento da
Ordem de Fornecimento.
A Secretaria Solicitante acompanhará toda execução para o cumprimento das especificações
técnicas contratadas, assim como a qualidade dos mesmos.
A adjudicatária deverá fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação
escrita do Departamento Responsável, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos
os casos omissos neste Termo de Referência.
7.FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto deste processo serão efetuados no máximo
em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos produtos . A efetivação dos pagamentos se dará por
processo legal , através de fatura mensal , após apresentação da Nota fiscal acompanhada do
comprovante de cumprimento do contrato, e das CND ́s.
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado
a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente da liquidação de qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias ao
fornecimento do produto do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para Administração, tais
como frete, tributos etc.
8. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes deste Registro de Preços correrão por conta das dotações orçamentárias
constante do orçamento municipal vigente: Fichas: 11, 22, 26, 47, 107, 108, 109, 143, 144, 172, 173,
186, 187, 199, 210, 211, 224, 225, 241, 242, 253, 280, 281, 284, 300, 301, 309, 333, 351, 409, 527,
558, 600, 610, 611, 622, 623, 624, 635, 642, 651, 652, 663, 664, 672, 673, 681, 682, 699 e 700 e
nas suas correspondentes para o exercício posterior.
9. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:
O prazo de vigência do objeto deste Termo de Referência será de 12 (doze) meses, improrrogáveis e
terá inicio no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços.
Divino/MG, 02 de abril de 2018.

______________________________
LUZIANE PILER GONÇALVES
Pregoeira

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018
ANEXO II
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
_____________________________________________________, portador(a) do Documento de
Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________, como
representante da licitante ______________________________________________, inscrita no
CNPJ ou no CPF sob o nº __________________, para participar da licitação acima referenciada,
instaurada pelo Município, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes
para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta comercial, assinar documentos,
requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao
certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Local, ____ de _______________ de 2018.

Nome legível: ___________________________________________________
Qualificação: ____________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________

CARIMBO DA EMPRESA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
_____________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob as
penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local, ____ de _______________ de 2018.

Nome legível: ___________________________________________________
Qualificação: ____________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________

CARIMBO DA EMPRESA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº,
________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a)
______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA cumprir
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor
do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

Local, ____ de _______________ de 2018.

Nome legível: ___________________________________________________
Qualificação: ____________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________

CARIMBO DA EMPRESA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
Sr.(a)
________________________________________, portador
do Documento de Identidade nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da
Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ____________________________
(incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da
Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 4 9 da citada lei.
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei nº
8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local, ____ de _______________ de 2018.

Nome legível: ___________________________________________________
Qualificação: ____________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________

CARIMBO DA EMPRESA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018

ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE DIVINO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.114.272/0001-88, com sede Administrativa
na Rua Marinho Carlos de Souza, 05, Bairro Centro, Divino/MG, a seguir denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Gilvan Pinheiro de Faria, brasileiro, casado,
residente e domiciliado na __________________, portador da Carteira de Identidade n.º
______________ e inscrito no CPF sob o n.º 760.980.366-91, e a empresa_____, inscrita no CNPJ
sob o nº _____, estabelecida na _____, _____, Bairro _____, ________/___, doravante denominado
FORNECEDOR, neste ato representada por __________, ________, portador(a) da Cédula de
Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF sob o nº _____, em conformidade com o Processo
Licitatório nº 021/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 013/2018, do tipo menor preço, sob
a regência da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal n.º 315, de 23/12/2005 e n.º 424, de
25/10/2013, Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e
condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto
Este instrumento tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS PARA
COZINHA, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL E AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM EXCLUSIVIDADE DE ITENS E RESERVA DE
COTAS PARA MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS-MEI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIVINO/MG.
Parágrafo Único - Integram este Instrumento, como se nele estivessem transcritos, o Termo de
Referência e a Proposta Comercial apresentada pela FORNECEDORA, constantes do Processo
Licitatório n.º 021/2018, Pregão nº 013/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Gerenciamento da Ata de Registro de Preços
2.1. O gerenciamento desta Ata de Registro de Preços será feito Pelo Secretário Municipal de Obras
e Transportes.
2.2. O gerenciador da presente ata acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços ora registrados, sendo que serão
considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Divino/MG.
2.3. Caso seja constatado que o preço registrado na presente ata, seja superior a média dos preços
de mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, por escrito, redução do preço registrado, de
forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.

2.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e
o gerenciador da ata deverá convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de
negociação.
2.5. Caso seja constatado que o preço registrado na presente ata, seja inferior a média dos preços
de mercado, e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, será liberado do compromisso assumido, e o gerenciador da ata poderá convocar os
demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
2.6. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam nos subitens anteriores, o
gerenciador procederá ao cancelamento do registro.
CLÁUSULA TERCEIRA - Da Validade da Ata
A Ata de Registro de Preços tem validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua
assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato.
CLÁUSULA QUARTA - Da Responsabilidade por Danos
4.1. A FORNECEDORA responderá por todo e qualquer dano provocado a Prefeitura Municipal de
Divino/MG, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade,
a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento
exercido pela Prefeitura Municipal de Divino/MG, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarcilos integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.
4.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todos e quaisquer ônus, despesas, custos,
obrigações ou prejuízo que venham a ser suportado pela Prefeitura Municipal de Divino/MG,
decorrente do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações
a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a
pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Divino/MG a terceiros, multas,
penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.
4.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de
obrigações definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao
conhecimento da Prefeitura Municipal de Divino/MG, este comunicará aquele por escrito para que
tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, o qual ficará
obrigado a entregar a Prefeitura Municipal de Divino/MG a devida comprovação do acordo, acerto,
pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo
que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pelo FORNECEDOR
não o eximem das responsabilidades assumidas perante a Prefeitura Municipal de Divino/MG, nos
termos desta cláusula.
4.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser
exigidas da Prefeitura Municipal de Divino/MG, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo
FORNECEDOR, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento
a Prefeitura Municipal de Divino/MG, mediante a adoção das seguintes providências:
4.4.1. Dedução de créditos do FORNECEDOR;
4.4.2. medida judicial apropriada, a critério da Prefeitura Municipal de Divino/MG.
CLÁUSULA QUINTA – Do Valor e da Forma de Pagamento
5.1. Os valores dos preços registrados correspondem a R$ _____ (________________), conforme
especificada na Cláusula Primeira.

5.2. O pagamento à FORNECEDORA somente será realizado mediante a efetiva entrega dos
produtos, a qual deverá ocorrer no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da emissão da ordem de
fornecimento, nas condições especificadas neste Instrumento e será comprovada por meio de
atestado de liquidação a ser expedido pela Secretaria Competente.
5.3. O pagamento será efetuado pelo Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de
Divino/MG no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura pela
FORNECEDORA, desde que devidamente atestado o recebimento.
5.4. A nota fiscal/fatura será emitida pela FORNECEDORA em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando
exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias.
5.5. A Prefeitura Municipal de Divino/MG, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura,
deverá devolvê-la à FORNECEDORA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o
prazo estipulado no item 5.3 acima será contado somente a partir da reapresentação do documento,
desde que devidamente sanado o vício.
5.6. Os pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Divino/MG serão efetuados por meio de
depósito em conta bancária a ser informada pela FORNECEDORA ou, eventualmente, por outra
forma que vier a ser convencionada entre as partes.
5.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação
por parte da FORNECEDORA, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária,
compensação financeira ou paralisação da execução da Ata de Registro de Preços.
5.8. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a FORNECEDORA dará a
Prefeitura Municipal de Divino/MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração nela
discriminada, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
5.9. Todo pagamento que vier a ser considerado indevido será objeto de ajuste nos pagamentos
futuros ou cobrados da FORNECEDORA.
CLÁUSULA SEXTA - Do Cancelamento do Registro de Preços
6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados:
6.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Divino/MG quando:
6.1.2. O licitante não cumprir as exigências do instrumento convocatório;
6.1.3. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do presente instrumento
decorrente do Ata de Registro de Preços;
6.1.4. Os preços registrados apresentarem-se superiores aos do mercado;
6.1.5. O licitante que der causa à rescisão administrativa do presente instrumento, por um dos
motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
6.1.6. Por razão de interesse público, devidamente justificado pela Administração;
6.2. Pela FORNECEDORA, mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem a Ata de Registro de Preços, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento
convocatório, neste instrumento, bem como perdas e danos.
6.3 - O cancelamento da presente Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
CLÁUSULA SÉTIMA: Das Sanções
7.1. A FORNECEDORA, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação
falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou

fraudando na execução da Ata de Registro de Preços, comportando-se de modo inidôneo ou
cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com A Prefeitura Municipal de
Divino/MG e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Divino/MG, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Instrumento e demais cominações legais.
7.1.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento da Ata de Registro de Preços:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso
no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor
da Ata de Registro de Preços, por ocorrência.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com o
possível cancelamento do Instrumento.
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, na hipótese da
FORNECEDORA, injustificadamente, desistir do Ata de Registro de Preços ou der causa à seu
cancelamento, bem como nos demais casos de descumprimento, quando A Prefeitura Municipal de
Divino/MG, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior,
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
7.1.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Divino/MG.
7.1.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA OITAVA: Das Condições Gerais
8.1 - É de total responsabilidade da FORNECEDORA todas as despesas acessórias, bem como
taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes nos preços
apresentados na Licitação, inclusive obrigações e encargos trabalhistas referentes aos seus
empregados, manutenção de seus equipamentos utilizados na consecução do objeto.
8.2. A Prefeitura Municipal de Divino/MG reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer
produto em desacordo com o previsto neste Instrumento, ou em desconformidade com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo Cancelar a Ata de Registros de Preços, sem
prejuízo das sanções previstas neste instrumento.
8.3. Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal de Divino/MG, no que tange ao
cumprimento das obrigações ora assumidas pela FORNECEDORA, não importará, em hipótese
alguma, em alteração, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as
cláusulas deste Instrumento e podendo a Prefeitura Municipal de Divino/MG exigir o seu
cumprimento a qualquer tempo.
8.4. Este Instrumento não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre a Prefeitura Municipal de Divino/MG e os agentes, prepostos, empregados ou
demais pessoas da FORNECEDORA designadas para a execução do seu objeto, sendo a mesma a
única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre
ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista,
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
8.5. A FORNECEDORA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado,
assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente,

a Prefeitura Municipal de Divino/MG, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da
execução do objeto deste Instrumento, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se a Prefeitura
Municipal de Divino/MG o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais
danos ou prejuízos.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
9.1. São condições de execução deste Instrumento:
9.1.1. O objeto deste Instrumento será executado dentro do melhor padrão de qualidade e
confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as especificações
constantes do Termo de Referência, da Proposta Comercial da FORNECEDORA e desta Ata de
Registro de Preços.
9.1.2. O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Divino/MG solicitará o fornecimento dos
produtos, por meio de ordem de fornecimento, que serão enviadas no decorrer da vigência da Ata de
Registro de Preços e conforme a demanda da Prefeitura Municipal de Divino/MG.
9.1.3. A Prefeitura Municipal de Divino/MG somente aceitará os produtos que estiverem em
conformidade com as especificações constantes das listagens da ordem de fornecimento.
9.1.4. Os produtos entregues fora das especificações serão devolvidos pelo Setor de
Compras/Contratos, mediante Termo de Recusa, sendo que a FORNECEDORA terá o prazo de até
24 (vinte e quatro) horas contados do recebimento do Termo, para providenciar a substituição.
9.1.5. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal ou em outro
previamente determinado pela Administração no horário de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira,
sem ônus para a Prefeitura Municipal de Divino/MG.
9.1.6. A FORNECEDORA deverá entregar os produtos solicitados no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas do recebimento da ordem de fornecimento.
9.1.7. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados
com segurança e sob a responsabilidade da FORNECEDORA. A Prefeitura Municipal de Divino/MG
recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Instrumento.
9.1.8. O recebimento e a conferência dos materiais serão feitos pelo Departamento Municipal de
Compras, a qual atestará a entrega dos produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação
requisito para a liberação dos pagamentos à FORNECEDORA.
9.1.9. O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida no item
anterior.
9.1.10. A Prefeitura Municipal de Divino/MG reserva para si o direito de não receber os materiais
com atraso ou desacordo com as especificações e condições constantes neste Instrumento, podendo
aplicar as sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – Das Obrigações das Partes
10.1. A FORNECEDORA obriga-se a:
10.1.1. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente,
especialmente a indicada no preâmbulo do presente Instrumento, bem como as suas cláusulas,
preservando a Prefeitura Municipal de Divino/MG de qualquer demanda ou reivindicação que seja de
responsabilidade da FORNECEDORA;
10.1.2. Manter, durante toda a vigência deste Instrumento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar a Prefeitura Municipal de Divino/MG, imediatamente, qualquer alteração que possa

comprometer a continuidade desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
10.1.3. Indicar a Prefeitura Municipal de Divino/MG, imediatamente à assinatura deste Instrumento e
sempre que ocorrer alteração, um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca das questões relativas ao fornecimento dos bens, e
atender aos chamados do Setor de Compras/Contratos, principalmente em situações de urgência,
inclusive fora do horário normal de expediente, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente
eficaz;
10.1.4. Fornecer números telefônicos, número de Pager ou outros meios igualmente eficazes, para
contato da Prefeitura Municipal de Divino/MG com o Preposto, ainda que fora do horário normal de
expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional;
10.1.5. Entregar os produtos objeto do presente Instrumento dentro das condições estabelecidas e
respeitando os prazos fixados;
10.1.6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste Instrumento,
durante toda a sua vigência, a pedido da Prefeitura Municipal de Divino/MG;
10.1.7. Cumprir os prazos previstos neste Instrumento e outros que venham a ser fixados pela
Prefeitura Municipal de Divino/MG;
10.1.8. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que
apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações
constantes deste Instrumento, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive cancelamento
dos preços registrados;
10.1.9. Executar o presente Instrumento responsabilizando-se pela perfeição técnica dos produtos
entregues.
10.2. A Prefeitura Municipal de Divino/MG obriga-se a:
10.2.1. Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da FORNECEDORA ao
local de entrega dos produtos;
10.2.2. Emitir, por meio do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Divino/MG, a Ordem de
Fornecimento;
10.2.3. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as
especificações deste Instrumento;
10.2.4. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Instrumento, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados;
10.2.5. Atestar a execução do objeto deste Instrumento no documento fiscal correspondente;
10.2.6. Efetuar os pagamentos devidos à FORNECEDORA nas condições estabelecidas;
10.2.7. Fiscalizar a execução desse Instrumento, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da FORNECEDORA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem
por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Dotação Orçamentária
As despesas decorrentes deste Registro de Preços correrão por conta das dotações orçamentárias
constante do orçamento municipal vigente: Fichas: 11, 22, 26, 47, 107, 108, 109, 143, 144, 172, 173,
186, 187, 199, 210, 211, 224, 225, 241, 242, 253, 280, 281, 284, 300, 301, 309, 333, 351, 409, 527,
558, 600, 610, 611, 622, 623, 624, 635, 642, 651, 652, 663, 664, 672, 673, 681, 682, 699 e 700 e
nas suas correspondentes para o exercício posterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Divino, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes do presente Instrumento, valendo esta cláusula como renúncia
expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.
Divino/MG, _____ de __________________ de 2018.

___________________________________
Prefeitura Municipal de Divino/MG
Gilvan Pinheiro de Faria
Prefeito Municipal
___________________________
Fornecedora/detentora dos preços registrados

Testemunhas:
_________________________________________
Nome:
CPF:
_________________________________________
Nome:
CPF:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018
ANEXO VII
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO E APRESENTAÇÂO DA PROPOSTA COMERCIAL
ABERTURA: 19/04/2018, AS 08:30 HORAS – SALA DE LICITAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSILIOS PARA COZINHA, PRODUTOS PARA
HIGIENE PESSOAL E AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE
REFERÊNCIA, COM EXCLUSIVIDADE DE ITENS E RESERVA DE COTAS PARA
MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS-MEI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E
SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG.
ITEM

DESCRIÇÃO

Carne bovina congelada/
Acém, (Acém), congelada,
de coloração vermelha e
brilhante, elástica, firme,
isenta de gordura aparente,
sebo e similares . Odor
agradável.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada,
com peso médio de 1 Kg.
Conter rótulo com registro
do MAPA SIF/ DIPOA e data
de vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
1 produto
Carne bovina congelada/
Acém
moído,
(Acém
moído),
congelada,
de
coloração
vermelha
e
brilhante, elástica, firme,
isenta de gordura aparente,
sebo e similares . Odor
agradável.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada,
com peso médio de 1 Kg.
Conter rótulo com registro
do MAPA SIF/ DIPOA e data
de vencimento. Validade
mínima de 6 (seis) meses a
2 contar da data de entrega do

COMPL.
QUANT. MEDIDA
Kg

2000

Kg

1000

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

produto.

3

4

5

6

Carne bovina congelada/
Músculo,
em
cubos,
congelada, de coloração
vermelha
e
brilhante,
elástica, firme, isenta de
gordura aparente, sebo e
similares . Odor agradável.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente e não
violada, com peso médio de
1 Kg. Conter rótulo com
registro do MAPA SIF/
DIPOA
e
data
de
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto.
Peito de frango congelado,
(Peito de Frango sem Osso),
congelada.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada,
contendo em média 1 Kg em
cada pacote. Conter rótulo
com registro do MAPA
SIF/DIPOA e data de
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto.
Carne suína congelada –
Pernil, Pernil), congelada,
isenta de parasitas, nervos e
sebo. Embalagem plástica,
atóxica, transparente e não
violada, contendo em média
1 Kg. Conter rótulo de
acordo
com
legislação
vigente (MAPA SIF/DIPOA) .
Validade mínima 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto.
Carne suína congelada –
Lombo,
(Lombo),
congelada,
isenta
de
parasitas, nervos e sebo.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente e não
violada, contendo em média
1 Kg. Conter rótulo de
acordo
com
legislação

Kg

1200

Kg

3811

Kg

1725

Kg

1400

vigente (MAPA SIF/DIPOA) .
Validade mínima 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto.
Frango congelado, (Frango
inteiro) Embalagem plástica,
atóxica, transparente e não
violada, Conter rótulo com
registro
do
MAPA
SIF/DIPOA e data de
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
7 produto
Linguiça Suína Congelada,
Linguiça: congelada, isenta
de parasitas, nervos e sebo.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente e não
violada, contendo em média
1 Kg. Conter rótulo de
acordo
com
legislação
vigente (MAPA SIF/DIPOA) .
Validade mínima 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Rótulo
com Data de Fabricação e
8 Data de Validade.

Kg

330

Kg

1700

10

Kg

10 Salame, Bexiga com 1kg

12

Kg

11 Salsicha, Pacote com 3kg

36

Pacote

12 Atum (470g),
Queijo
minas/frescal.
Queijo tipo minas/frescal.
Fresco e apropriado para
consumo rápido; isento de
sujidades, insetos, mofos e
odor
desagradável.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 7 dias a contar da
data de entrega do produto.
13 Peso médio 1, 5 KG.

120

Unid.

14 Queijo mussarela, Queijo

300

9 Bacon

Unid.

20

Kg

tipo mussarela. Fatiado,
fresco. Isento de sujidades,
insetos, mofos. Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto.
Presunto, Fatiado, fresco.
Isento de sujidades, insetos,
mofos. Embalagem plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
15 de 100 gramas.
Iogurte (bandeja), Iogurte
de frutas. Diversos sabores:
ameixa,
coco,
maçã,
morango, pêssego, entre
outros. Isentos de sujidades
e
mofos.
Embalagem
plástica, atóxica, selada com
tampa de alumínio, não
violada, conter dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 30
(trinta) dias a contar da data
de entrega do produto.
Bandeja com 6 (seis)
unidades e peso de 600
16 gramas.
Iogurte
1L,
Diversos
sabores:
ameixa,
coco,
maçã, morango, pêssego,
Entre outros. Isentos de
17 sujidade e mofos.

Kg

130

Unid.

4000

Litro
216

18

19

20

21

Embalagem
plástica,
atóxica, selada com tampa
de
Alumínio, não violada, conter
dados do produto:
Identificação, procedência.
Ingredientes,
informações
nutricionais,
Lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 30
(trinta) dias a contar da data
de entrega do
Produto. Frasco individual
de 1000 gramas (1L).
Iogurte 120g, Fardo com 40
unidades
Leite de Soja, Leite de soja,
UHT. Embalagem tetra pak,
não violada, contendo dados
do produto: identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 2 (dois)
meses a contar da data de
entrega
do
produto.
Embalagem 1 litro.
Leite de Vaca Fluido, Leite
de vaca, tipo C, UHT,
integral. Embalagem tetra
pak, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 2 (dois) meses a
contar da data de entrega do
produto. Embalagem 1 litro.
Leite Zero Lactose, Leite
de vaca, Zero Lactose, UHT,
integral. Embalagem tetra
pak, não violada, contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 2 (dois) meses a

48

Fardo
Litro

200

Litro

6100

Litro

200

contar da data de entrega do
produto. Embalagem 1 litro.
Suco Concentrado, Suco
de fruta concentrado, sem
adição de açúcar. Diversos
sabores:
abacaxi,
caju,
goiaba, manga, maracujá,
uva,
entre
outros.
Embalagem plástica ou de
vidro, atóxica, transparente,
tampa lacrada, contendo
dados
do
produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
22 produto. Frasco de 500 mL
23 Refrigerante 2L
Margarina,
Margarina
vegetal cremosa, com sal.
Isenta de ranço e mofos.
Embalagem
plástica,
atóxica,
não
violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Pote de 500
24 gramas.
Manteiga 500g, cremosa,
com sal. Isenta de ranço e
mofos. Embalagem plástica,
atóxica,
não
violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Pote de 500
25 gramas.
Maionese, Maionese tipo
tradicional. Embalagem de
26 plástico atóxico ou vidro,

Frasco

2357

65

Fardo
Pote

1396

Unid.

124

Unid.
453

contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais,
lote
e
gramatura,
datas
de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega
do
produto.
Frasco/vidro de 500 gramas.
Arroz beneficiado, polido,
longo fino, tipo 1. Coloração
perolada e translúcida, não
necessitando escolher e
lavar. Rendimento após
cozimento de no mínimo 2,5
vezes a mais o peso antes
da cocção. Isento de
sujidades
e
mofos.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
27 com 5 Kg.
Açúcar tipo cristal. Textura
em
grânulos
finos
e
coloração branca. Isento de
impurezas e empedramento.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
28 com 5 Kg.
Achocolatado.
Achocolatado
em
pó
instantâneo. Obtido pela
mistura de cacau em pó
solúvel e leite em pó.
29 Textuta fina e homogênea.

Unid.

5364

Unid.

1474

Unid.
5540

Embalagem
plástica,
atóxica, de cor opaca, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
de 400 gramas.
Café. Café torrado e moído.
Pó
fino,
homogêneo,
coloração castanho escuro.
Embalado à vácuo, conter
na embalagem dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Obedecer
norma
de
qualidade recomendável por
ABIC/
PQC.
Validade
mínima de 4 (quatro) meses
a contar da data de entrega
do produto. Pacote de 500
30 gramas.
Farinha
de
Trigo
s/
Fermento, Farinha de trigo
simples. Pó uniforme, sem
formação
de
grumos,
coloração branca. Isenta de
sujidades
e
mofos.
Fortificada com ferro e ácido
fólico de acordo com
legislação
vigente.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
31 entrega do produto.
Farinha
de
Trigo
c/
Fermento. Farinha de trigo
simples. Pó uniforme, sem
32 formação
de
grumos,

Unid.

6376

Unid.

520

Unid.
740

coloração branca. Isenta de
sujidades
e
mofos.
Fortificada com ferro e ácido
fólico de acordo com
legislação
vigente.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto.
Feijão Preto. Feijão preto,
tipo 1, safra nova. Grãos
inteiros e sãos, isento de
outros tipos de feijões e
grãos, de material terroso e
sujidades.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
33 produto. Pacote de 1 Kg.
Feijão Vermelho. Feijão
vermelho, tipo 1, safra nova.
Grãos inteiros e sãos, isento
de outros tipos de feijões e
grãos, de material terroso e
sujidades.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
34 produto. Pacote de 1 Kg.
Feijão
Carioca.
Feijão
carioca, tipo 1, safra nova.
35 Grãos inteiros e sãos, isento

Unid.

2040

Unid.

2040

Unid.
1500

de outros tipos de feijões e
grãos, de material terroso e
sujidades.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Pacote de 1 Kg.
Azeite de Oliva. Azeite de
oliva,
para
temperar
alimentos.
Acondicionado
em embalagem de vidro ou
enlatado, contendo 200 ml,
com
identificação
na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes,
valor
nutricional, peso, fornecedor,
data
de
fabricação
e
validade. Validade mínima
de 6 meses, a contar da
36 data de entrega.
Amido de Milho. Produto
amiláceo extraído do milho,
coloração branca, textura
fina. Isento de mofo e
sujidades.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente
e
acondicionada em caixa
padrão, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
37 com 1 Kg.
Fubá. Fubá de milho
amarelo.
Obtido
pela
moagem de grãos de milho
sãos e maduros, enriquecido
com ácido fólico e ferro. Pó
fino tipo "fuba mimoso".
Isento
de
sujidades,
38 umidade
e
materiais

Unid.

740

Unid.

130

Unid.

1320

estranhos. Rendimento após
a cocção de até 2,5 o peso
cru. Embalagem plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
de 1 Kg.
Farinha
de
Mandioca.
Farinha de mandioca crua.
Textura seca, fina, classe
branca.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
39 produto. Pacote de 1kg
Farinha de Milho. Mistura
para preparo de mingau,
sabor milho instantâneo,
contendo açúcar, arroz, leite
em pó, amido de milho,
gordura vegetal hidrogenada
e coco ralado, validade de
mínimo 6 meses a partir da
data de entrega, embalagem
com dados de identificação
do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade,
peso
líquido.
Embalagem com no mínimo
40 400g
Farinha de Rosca. Farinha
de rosca. Obtida pela
moagem de pães secos,
isenta de mofo, sujidades e
umidade.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada,
contendo dados do produto:
41 identificação, procedência,

Unid.

1096

Unid.

200

Unid.

200

ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 3 (tres) meses a
partir da data de entrega do
produto. Pacote de 500
gramas.
Farinha de Aveia. Farinha
de aveia para mingau.
Mistura pré-cozida para
preparo
de
mingau
enriquecida com vitaminas e
minerais.
Composta
de
Farinha de AVEIA, açúcar,
amido
de
milho,
sais
minerais, vitaminas, sal e
aromatizante. Apresenta-se
em
pó
solúvel
e
acondicionado em material
que garanta as propriedades
dos
produtos.
Suas
condições deverão estar de
acordo com a lesgislação
vigente.
Necessário
Rotulagem
Nutricional
Obrigatória. Validade de 6
meses a contar da data da
entrega
do
produto.
Embalagem com dados de
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido.
Embalagem de no mínimo
42 400g
Farinha de Arroz. Mistura
para preparo de mingau,
sabor arroz instantâneo,
contendo açúcar, arroz, leite
em pó, amido de milho,
gordura vegetal hidrogenada
e coco ralado, validade de
mínimo 6 meses a partir da
data de entrega, embalagem
com dados de identificação
do produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade,
peso
líquido.
Embalagem de no mínimo
43 400g.
Fermento.
Fermento
químico seco. Pó fino,
44 homogêneo,
coloração

Unid.

200

Unid.

200

Unid.
200

branca. Isento de umidade e
sujidades.
Embalagem
plástica com tampa de
rosca, conter dados do
produto:
idendificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima
de 6
(seis)meses a contar da data
de entrega do produto.
Frasco de 45 gramas
Fermento
Biológico.
Fermento biológico seco,
produto obtido de leveduras
por processo tecnológico
adequado; granulado e seco
(que não necessite de
refrigeração);
não
deve
possuir cheiro de mofo e
sabor amargo; não deve
conter nenhum tipo de
45 conservante
Aveia. Aveia em flocos
finos. Isenta de impurezas,
mofos
e
umidade.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação:
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
46 de 400 gramas.
47 Uva passas
Macarrão
Parafuso.
Macarrão com ovos, tipo
parafuso. Enriquecido com
ferro e ácido fólico. Após
cozimento manter-se solto
com o sabor e aspecto
característicos. Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
48 ingredientes,
informações

Unid.

100

Unid.

100

03

Kg
Unid.

2400

nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Pacote de 500g
Macarrão
Espaguete.
Macarrão com ovos, tipo
espagueti. Enriquecido com
ferro e ácido fólico. Após
cozimento manter-se solto
com o sabor e odor
característico. Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
49 produto. Pacote de 500g.
Macarrão
Talharim.
Macarrão com ovos, tipo
talharim. Enriquecido com
ferro e ácido fólico. Após
cozimento manter-se solto
com o sabor e aspecto
característicos. Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente e não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
50 produto. Pacote de 500g.
Milho para Canjica. Canjica
branca despeliculada, tipo 1.
Após cozimento deverá
manter-se
macia.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente e não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
51 lote, gramatura, datas de

Unid.

3840

Unid.

1800

Unid.

370

fabricação e vencimento.
Validade mínima 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
de 1kg.
Proteína Texturizada de
Soja (PTS). Proteína de soja
texturizada em grânulos.
Embalagem
plástica,
atóxica, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
52 com 1 Kg.
Amendoim
torrado
e
moído. Amendoim torrado e
moído. Isento de sujidades,
impurezas
e
toxinas.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
53 com 500 Kg.
Amendoim
em
grão
torrado e depeliculado.
Amendoim
em
grãos
torrados e despeliculado.
Isento
de
sujidades,
impurezas
e
toxinas.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
54 com 500 gramas.

unid.

700

Unid.

400

Unid.

410

Amendoim grão inteiro.
Amendoim
em
grãos
inteiros,
maduros,
com
casca. Tamanho e coloração
uniformes.
Isento
de
sujidades,
impurezas
e
toxinas.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, não violada,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Pacote com 500
55 gramas.
Canjiquinha.
Canjiquinha
de milho. Textura fina,
coloração amarela, isenta de
mofos
e
impurezas.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
56 de 1kg.
Extrato de Tomate. Extrato
de tomate / Massa de
tomate. Concentrado de
pura
polpa,
simples.
Acondicionado em lata de
folha de flandres, não
apresentar
fermentação,
vazamentos,
ferrugem,
amassados e estufamentos,
conter dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6(seis)meses a
contar da data de entrega do
57 produto. Latas de 350

Unid.

415

Unid.

330

Unid.

3134

gramas.

58

59

60

61

Milho para Pipoca. Milho
para
pipoca.
Primeira
qualidade.
Isento
de
sujidades, mofos e outros
grãos. Embalagem plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
com 1kg.
Sal. Sal refinado iodado.
Isento de sujidades e mofos.
Certificação pelo Ministério
da
Saúde
quanto
a
suplementação de iodo.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
de 1 Kg.
Vinagre. Vinagre de Maça.
Aspecto límpido e com
características
sensoriais
próprias.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente, lacrada, conter
dados
do
produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses) a
contar da data de entrega do
produto . Frasco de 750 mL.
Óleo de Soja. Óleo de soja,
refinado, tipo 1. Aspecto
límpido
com
cor
e

Unid.

530

Unid.

1652

Frasco

800

Unid.
2186

62

63

64

65

66

consistência características.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente e não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de
entrega do produto. Frasco
com 900 ml.
Caldo de carne. caixa com
12 cubos
(126g)
Louro. Folha de louro
desidratada.
Isenta
de
sujidades,
mofos.
Embalagem
plástica,
atóxica,
transparente,
resistente,
não
violada.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
de 20 a 30 gramas
Alho em Pasta. Pasta de
alho em sal, preparada com
alhos de boa qualidade sem
partes estragadas e brotos.
Embalagem
plástica
transparente e atóxica. Pote
de 1kg
Leite em pó. Leite em pó,
integral, instantâneo. Isento
de sujidades, insetos e
outros materiais estranhos
ao produto.
Embalagem
aluminizada,
atóxica,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Pacote de 400
gramas.
Gelatina. Pó para preparo
de
gelatina.
Sabores
diversos (abacaxi, limão,
morango, uva entre outros).

Caixa
198
Pacote

1012

Unid.

35

Unid.

11.126

Unid.
1530

Isento de sujidades e mofos.
Embalagem
plástica,
atóxica, coloração opaca,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6(seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Embalagem com
no mínimo 35g.
Gelatina Diet. Pó para
preparo de gelatina isento
de açúcar ou carboidratos.
Sabores diversos (abacaxi,
limão, morango, uva entre
outros). Isento de sujidades
e
mofos.
Embalagem
plástica, atóxica, coloração
opaca, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6(seis)
meses a contar da data de
entrega
do
produto.
Embalagem com no mínimo
67 35g.
Biscoito de Coco. Biscoito,
sabor coco. Produzida com
farinha de trigo fortificada
com ferro e ácido fólico,
crocante, livre de gorduras
trans. Embalagem plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
68 800g.
Biscoito
de
Maisena.
Biscoito
tipo
maizena.
Produzido com farinha de
69 trigo fortificada com ferro e

Unid.

50

Unid.

1500

Unid.
8092

70

71

72

73

ácido fólico, crocante, livre
de
gorduras
trans.
Embalagem
plástica,
atóxica, de cor opaca, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6(seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
400g
Biscoito Salgado. iscoito
tipo
cream-cracker.
Produzido com farinha de
trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, crocante, livre
de
gorduras
trans.
Embalagem
plástica,
atóxica,
padronizada,
e
acondicionados em caixas
de
papelão
padrão,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Caixa com 2kg.
Obs.: Cota principal ampla
participação.
Rapadura de Cana de
Açúcar. 100% cana de
açúcar. Acondicionada de
maneira
apropriada.
Validade mínima de 06
meses contados a partir do
recebimento da mercadoria.
Adoçante. Adoçante Frasco
100ML (Sacarina Sódica e
Ciclamato de Sódio) para
ser utilizado em cafés, chás,
sucos e no preparo de
alimentos e doces frios e/ou
quentes.
Creme de leite (200g). Leve
UHT homogeinizado
Caixa 200g

caixa

6.621

Unid.

748

Unid.

284

Unid.
15

Leite condensado 395g
74 caixa
Coco ralado. Coco ralado e
desidratado.
Integral,
parcialmente
desengordurado, isento de
sujidades
e
ranço.
Embalagem
plástica,
atóxica, transparente, não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6(seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
75 de 100g.
Ervilha
(200g)
Em
76 conserva, lata

135

Unid.
Unid.

350

15

77 Milho verde (300g) Lata
Azeitona
verde
com
caroço Pacote com 500g
78 peso drenado

430

79 Batata palha (500g)
Doce de Banana Unidade
individual
com
25g,
embalados com identificação
do produto, marca do
fabricante, prazo de validade
e peso líquido de acordo
com a Resolução 12/78 da
80 CNNPA
Canela em Pó. Canela em
pó.
Textura
fina,
homogênea,
coloração
marrom dourado. Isento de
sujidades
e
mofo.
Embalagem
plástica,
atóxica, cor opaca, conter
dados
do
produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6(seis)meses a
contar da data de entrega do
produto. Frasco de 30
81 gramas.

251

Unid.
Unid.
Unid.

105
Unid.
Kg

150

Frasco

220

82

83

84

85

Chá Mate. Chá de erva
mate queimado, erva mate
queimado constituído de
folhas novas; de espécimes
vegetais
genuínos
ligeiramente
tostados
e
partidos; de cor verde
amarronzada escura; com
aspecto cor cheiro e sabor
pró- prio; isento de sujidades
e larvas. Caixa com 250
gramas.
Polpa de Fruta. Polpa de
fruta
constituída
por
esmagamento das partes
comestíveis
de
frutas
carnosas por processos
tecnológicos
adequados.
Produto deve ser preparado
com frutas sãs, limpas e
isentas de parasitos e de
detritos animais ou vegetais.
Não deve conter fragmentos
das partes não comestíveis
da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição
normal. Congelada, com cor,
cheiro e sabor própria da
fruta. Contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Pacote de 500g subdividos
em pacotes menores de
100g.
Ovo de galinha. Ovo,
fresco, isento de sujidades,
rachaduras,
fungos.
Tamanho
médio,
peso
mínimo de cada unidade 50
gramas. Acondicionados em
embalagens
apropriadas
(pente com capacidade para
quarenta e oito unidades ou
caixa para uma dúzia).
Procedente de galinhas
sadias.
Abacaxi. Tamanho médio,
de
coloração
amarelo
esverdeada, firme, sem
partes estragadas. Grau de

Caixa
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amadurecimento
pra
consumo
Abóbora
japonesa.
Tamanho médio, casca firme
de de coloração verde
escura,
sem
partes
amassadas e estragadas.
Grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Abobrinha
brasileira.
Casca coriácea, coloração
esverdeada, com as paredes
espessas e tenra, sem
partes estragadas
Alface crespa. Pé de
tamanho médio, folhas de
padrão
crespa,
com
coloração verde, sem partes
estragadas e amareladas
Alface lisa. Pé de tamanho
médio, folhas de padrão
crespa,
com
coloração
verde,
sem
partes
estragadas e amareladas
Alho. Cabeça de tamanho
médio, sem brotos e partes
estragadas
Banana da terra. Fruto
alongado, de casca lisa e
tenra, coloração amarelada
podendo
apresentar
pontinhos marrons, sem
partes
amassadas
e
estragadas.
Banana
prata.
Fruto
alongado, de casca lisa e
tenra, coloração amarelada
podendo
apresentar
pontinhos marrons, sem
partes
amassadas
e
estragadas.
Grau
de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Batata Baroa. Tamanho
médio, coloração amarela,
fresca, sem amassados e
apodrecimentos. Grau de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Batata Doce. Tamanho
médio,
coloração
característica,
livre
de
amassados, mofos, partes
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estragadas e sem brotar.
Grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Batata inglesa. Tamanho
médio, coloração branca,
livre de amassados, mofos,
partes estragadas e sem
brotar.
Grau
de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Tomate. Tamanho pequeno
a médio, bem formados,
lisos, livres de defeitos,
coloração
vermelho-vivo,
podendo apresentar partes
amareladas.
Grau
de
amadurecimento
para
consumo.
Beterraba. Tamanho médio,
firme, tenra, de coloração
vermelho vivo, com pele lisa.
Grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Cebola branca. Tamanho
médio, fresca, com casca de
coloração característica e
sem amassados e partes
estragadas
Cenoura. Tamanho médio,
coloração laranja, fresca,
sem
amassados
e
apodrecimentos. Grau de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Cheiro verde (cebolinha).
Maço de tamanho médio,
fresco, folhas de coloração
verde escura, sem folhas
amarelas e apodrecidas.
Cheiro verde (salsinha).
Maço de tamanho médio,
fresco, folhas de coloração
verde escura, sem folhas
amarelas e apodrecidas.
Chuchu. Tamanho médio,
coloração verde claro a
escuro, tenro, sem manchas
e partes apodrecidas.
Couve
flor.
Tamanho
médio, flores íntegras e
esbranquiçadas, sem partes
estragadas.
Grau
de
amadurecimento apropriado
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Couve.
Folhas
verde
escuras,
integras,
sem
partes estragadas, sem
partes amareladas.
Molho com 5 folhas.
Inhame. Tamanho pequeno
a médio, tenra,
casca
íntegra sem amassados e
estragados.
Grau
de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Jiló. Tamanho pequeno a
médio,
casca
firme,
esverdeada, lisa e brilhante.
Sem partes estragadas
Laranja Lima. Tamanho
característico da espécie,
casca
de
coloração
alaranjada, lisa, suculenta,
sem amassados e partes
estragadas.
Grau
de
amadurecimento ideal para
consumo.
Maça
Fuji.
Tamanho
pequeno a médio, coloração
vermelha
podendo
apresentar
pequenas
manchas esverdeadas ou
amareladas. Sem partes
apodrecidas e grau de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Mamão. Casca fina e lisa,
coloração
amarela
a
alaranjada, sem manchas e
amassados,
com
polpa
macia com grau médio de
amadurecimento.
Mandioca. Fresca, sem
partes
amassadas,
amolecidas e estragadas,
em
estado
de
amadurecimento apropriado
para consumo
Melancia. Tamanho médio a
grande, casca firme, lisa e
brilhante. Sem amassados e
partes apodrecidas. Grau de
amadurecimento apropriado
para consumo
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grande, casca firme, lisa e
brilhante. Sem amassados e
partes apodrecidas. Grau de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Mexerica.
Tamanho
pequeno a médio, coloração
alaranjada.
Sem
partes
estragadas. Suculenta e
grau de amadurecimento
apropriado para consumo.
Pepino. Tamanho médio,
fresco, coloração verdeescuro podendo apresentar
partes mais claras. Tenro,
sem partes amassadas e
apodrecidas.
Grau
de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Pimentão Verde. Tamanho
pequeno a médio, coloração
esverdeada a mesclada de
esverdeado
com
vermelho,sem
partes
apodrecidas,
Grau
de
amadurecimento apropriado
para consumo.
Quiabo. Tamanho pequeno
a médio, coloração verde,
casca lisa, sem amassados
e partes estragadas. Grau
de
amadurecimento
apropriado para consumo.
Repolho Verde. Tamanho
médio, coloração verde claro
a escuro, fresco, folhas
integras e presas, sem
partes apodrecidas e presas.
Uva Roxa. Deve ser doce e
suculenta, firme e estar bem
presa ao cacho, nova e de
1ª qualidade, não deve estar
murcha ou despencando.
Vagem
fina.
Aparência
fresca, tenra, sem estragos
e de coloração verde ou
verde com contorno marrom
claro,
sem
partes
apodrecidas.
Orégano.
Orégano
desidratado e moído. Isento
de mofos e umidade.
Embalagem
plástica,
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atóxica, transparente e não
violada, contendo dados do
produto:
identificação,
procedência, ingredientes,
informações
nutricionais,
lote, gramatura, datas de
fabricação e vencimento.
Validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de
entrega do produto. Pacote
de 35gramas.
Pera.
Aparência
fresca,
tenra, sem estragos e de
coloração verde, sem partes
apodrecidas.
Limão galego. Aparência
fresca, tenra, sem estragos e
de coloração verde, sem
partes apodrecidas.
Bala vermelha de coração
700g. Balinha de coração
cremosa 700g
Wafer Crocante Recheado
e coberto com chocolate
Caixa com 126g
Cesta básica
1 Arroz Tipo 1 (5Kg)
2 Feijão Preto (1Kg)
2 Macarrão Massa com
Ovos Tp Goelinha Pct 500g
1 Extrato Tomate 140g
1 Sal Refinado (1kg)
1 Óleo de Soja Refinado pet
900ml
1 Caixa de Biscoito Maisena
2 Leite em Pó Pct 400g
1 Açúcar Extra Fino pt 5KG
1 Canjiquinha Pct 500g
1 Papel Higiênico (4 rolos)
1 Sabão em barra
1 Achocolatado 200g
1 Café Torrado e Moído
Extra Forte pt 500g
1 Fubá Pct 1KG
Obs.: Cota principal ampla
participação.
Aptamil
01
(800g)
Alimento especial, fórmula
infantil
de
partida,
adicionada de prebióticos,
com relação caseína /
proteína do soro 40:60 e

Kg
03
kg
300
pacote
15
caixa
10
Kit

1.050
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exclusivo mix de 98% de
gorduras de origem vegetal
Lata
de
400g.
Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Obs.:
Cota
principal
ampla
participação.
Aptamil 02 (800g) - Fórmula
infantil
de
seguimento,
enriquecida
com
ferro,
fornece
nutrientes
em
quantidades
adequadas
para lactentes a partir do
sexto
mês
de
vida.
carboidratos:
lactose
e
maltodextrina
com
a
seguinte
composição
nutricional em 100 g de pó:
Proteínas
g15,2;
Carboidratos
g54,4;
Prebióticos;Galactooligossac
arídeos
g4,56;
Frutooligossacarídeos g0,51;
Lipídios g19; Ácido linoléico
g3,7; Ácido alfa-linolênico
g0,14
;Relação
Ácido
Linoléico/α-Linolênico
26;
Cálcio MG 596; Fósforo MG
399; Relação Cálcio:Fósforo
1,5; Ferro MG 7,6; Sódio
MG 266; Potássio MG 760;
Cloreto MG 532; Magnésio
MG 57; Zinco
MG 4,4;
Cobre mcg 271; Manganês
MG 0,05;
Iodo mcg 66;
Vitamina A mcg / UI 514 /
1710; Vitamina D mcg /
UI7,4/ 298; Vitamina E mg /
UI 4,23 / 6,3; Vitamina K
mcg 38; Vitamina B1 mg 0,3;
Vitamina B2 mg0,57; Niacina
MG 6,4; Ácido Pantotênico
mg1,9; Vitamina B6 mg 0,3;
Ácido Fólico mcg 66,5;
Vitamina
B12
mcg1,3;
Biotina mcg
9,5 Vitamina
C mg 57;Colina mg52. Com
rendimento de acordo com a
127 descrição do fabricante.
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Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Obs.: Cota
principal
ampla
participação.
Aptamil
AR (800g)
Alimento especial, fórmula
anti-regurgitação
para
lactentes com composição
específica para condições
de refluxo gastroesofágico.
Indicado para alimentação
de lactentes desde o
nascimento até os 12 meses
com
sintomas
de
regurgitação e/ou refluxo
gastroesofágico, lata de
400g. Com rendimento de
acordo com a descrição do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
Cota
principal
ampla
128 participação.
Aptamil 02 soja (800g) Fórmula infantil à base de
proteína isolada de soja
enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina.
Isenta de sacarose, lactose
e proteínas lácteas. Indicado
para lactentes a partir do 06
meses com intolerância à
lactose ou em situações nas
quais for indicado retirar o
leite de vaca da dieta com a
seguinte
composição
nutricional por cada porção
de 100 g de pó: Proteínas
15,4g; Carboidratos 52,9g;
Lipídios
25,2g;
Ácido
linoléico 3,25g; Ácido alfalinolênico 0,57g; Relação
Ácido Linoléico/ α-Linolênico
5,6 g; Cálcio 650mg; Fósforo
438mg; Relação Cálcio:
Fósforo 1,5; Ferro 8,4 mg;
Sódio
237mg;
Potássio
699mg;
Cloreto 438mg;
Magnésio 55mg; Zinco 5,6
129 mg; Cobre 300 mcg; Iodo
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119 mcg; Vitamina A mcg /
UI 543 / 1810; Vitamina E
mcg / UI 13 / 520; Vitamina
D mg / UI 5,7 / 8,5; Vitamina
K mcg44; Vitamina B1
mg0,28; Vitamina B2 mg0,7;
Niacina
mg2,8;
Ácido
Pantotênico mg2; Vitamina
B6 mg0,28; Ácido Fólico
mcg76;
Vitamina
B12
mcg1,7;
Biotina mcg14;
Vitamina C mg60. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Obs.: Cota
principal
ampla
participação.
Ensure - Alimento à base de
água, xarope de milho,
caseinato
de
sódio,
sacarose, óleo de canola,
óleo de girassol, proteina
isolada do leite, minerais,
óleo de milho, proteína
isolada de soja, vitaminas,
dextrose, maltodextrina, óleo
de girassol, emulsificantes
(lecitina
de
soja,
carboximetilcelulose sódica,
celulose
microcristalina),
aromatizantes, reguladores
de acidez e espessante
goma gelana. Não contém
glúten.
Fórmula
para
pacientes com necessidades
adicionais de nutrientes ou
para aqueles que requerem
baixo
volume
de
alimentação.
Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Alimentação
Enteral por sonda. Obs.:
Cota
principal
ampla
130 participação.
Fiber Mais - Suplemento
131 alimentar de fibra solúvel
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indicado para aumentar a
ingestão rotineira de fibras
dietéticas. É o resultado da
hidrólise parcial da goma
guar e da adição de inulina.
Facilmente adicionado a
uma grande variedade de
alimentos e bebidas e não
altera a textura, aroma e
sabor dos produtos aos
quais é adicionado. Possui
60% Goma guar e 40%
Inulina, essa combinação
garante
uma
excelente
performance como regulador
intestinal e confere um maior
efeito prebiótico. É um
suplemento
de
fibras
solúveis. Não altera sabor,
cheiro
e
textura
dos
alimentos. Não é laxante e
não
promove
alívio
momentâneo da prisão de
ventre. Por atuar como
regulador intestinal, seu
efeito pode demorar entre 2
a 5 dias para ser sentido.
Além de ajudar o intestino a
funcionar, possui atividade
prebiótica e é um ótimo
parceiro para o seu dia-a-dia
ser
mais
completo.
Ingredientes: Goma Guar
Parcialmente Hidrolisada e
Inulina. Não contém Glúten
e sacarose. Com rendimento
de acordo com a descrição
do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade.
Maltodextrina em pó (1kg)
- Carboidrato complexo.
Vários sabores. Embalagem
132 de 1 quilo.
Navasource GC (200ml) Fórmula
líquida
especializada para auxiliar o
controle glicêmico. Isento de
lactose. Não contém glúten.
Densidade calórica: 1,0
kcal/ml.
Distribuição
133 energética: Proteínas: 18%
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(85% caseinato de sódio e
cálcio e 15% proteína
isolada
se
soja).
Carboidratos: 33% (50%
amido de tapioca; 34%
maltodextrina
e
16%
frutose). Lipídeos: 49% (98%
óleo de canola e 2% lecitina
de soja). Fibras: 15 g/L (42%
goma guar parcialmente
hidrolisada, 34% fibra de
soja
e
24%
inulina).
Osmolalidade: 400 mOsm/kg
de
água.
Indicação: Pacientes com
necessidade de controle
glicêmico.
Conservação:
Manter
embalagens
fechadas à temperatura
ambiente em local seco e
fresco.Após
envase
consumir no prazo de 4
horas¹
em
temperatura
ambiente (15 a 30ºC).Após
abertas
conservar
devidamente tampadas e
sob refrigeração (4 e 5 ºC)
por no máximo 24 horas.
Produto pronto para uso.
Glucerna (400g) - Alimento
para situações metabólicas
especiais, formulado para
estado de tolerância anormal
à glicose, especialmente
para pessoas com diabetes.
É formulado com um
sistema de carboidratos de
lenta absorção, que ajuda no
controle da glicemia. É uma
fórmula normocalórica e
hiperproteica. Isenta
de
lactose, sacarose e glúten.
Densidade Calórica 0,93
kcal/ml. Distribuição Calórica
Proteína:
20%,
Carboidrato: 47%, Lipídeo:
33%. Fonte de Proteína: g/l
46,5 , Caseinato de Ca100%
Fonte de Carboidrato: g/l
120. Maltodextrina 43%,
Frutose 23%, Maltitol 20%,
Fibersol 7%, Fibras 7%,
134 Fonte
de
Fibras:
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Polissacarídeo de soja 3,5%,
FOS 3%, Fonte de Lipídeo:
g/l 33,8, Óleo de girassol de
alto teor oléico 93%, Óleo de
soja 7% Perfil Lipídico, SAT
2,84 g/l, PUFA 5,05 g/l,
MUFA 25,45 g/l, W6/W3
21:1
Proporção calorias ñ prot/g
N2: 102:1, Nutr. cond.
essenciais: Taurina, Colina e
Carnitina
Osmolalidade
mOsm/kg
água:
498,
Osmolaridade mOsm/l: 421
IDR para vitaminas e
minerais:
520
ml.
INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL: Quantidade
por porção de 100 ml. Valor
Energético
93
kcal,
Carboidratos 12 g, Proteínas
4,7 g, Gorduras Totais 3,4 g,
Fibra Alimentar 0,8 g, FOS
0,4 g, Sódio 89 mg,
Carnitina 21 mg, Taurina 8,5
mg, Inositol 85 mg, Ferro 1,9
mg,
Fósforo 106 mg,
Magnésio 42 mg Zinco 1,6
mg, Mangânes 0,42 mg,
Selênio 7,6 mcg, Iodo 16
mcg, Potássio 156 mg,
Cloreto 150 mg, Cobre 211
mcg, Molibdênio 16 mcg,
Cromo
51
mcg
Vitamina A 138 mcg RE,
Beta-Caroteno 47 mcg RE,
Vitamina
D
1,0
mcg
Vitamina E 8,5 mg TE,
Vitamina
K
8,5
mcg,
Vitamina B1 0,16 mg,
Vitamina B2 0,18 mg,
Vitamina B6 0,42 mg,
Vitamina B12 1,3 mcg, Ácido
fólico
2,1
mg
Niacina 1,1 mg, Ácido
pantotênico 85 mcg, Colina
42 mg, Biotina 32 mg.
Embalagem com 400gr.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação

e prazo de validade.
Impact (200ml) - Fórmula
imunomoduladora criada
para satisfazer tanto às
necessidades
nutricionais
quanto
metabólicas
de
pacientes
gravemente
enfermos em estado ou com
risco
de
infecção.
os
resultados
de
estudos
clínicos mostraram redução
de
complicações
infecciosas, redução no
tempo
de
permanência
hospitalar e menor custo
total do tratamento. além de
oferecer
uma
nutrição
completa, é enriquecido com
l-arginina, nucleotídeos e
ácidos graxos w-3, epa e
dha, que exercem um
importante
papel
na
modulação
da
função
imunológica. isenta
de
sacarose, lactose e glúten.
Distribuição calórica: 200
kcal
/
embalagem
proteínas: 23%,
carboidrato: 52%,
gorduras: 25%.
osmolalidade:
350mosm.
ingredientes:
água
deionizada,
maltodextrina,
caseinato de sódio, óleo de
peixe, l-arginina, caseinato
de cálcio, triglicerídeos de
cadeia média, óleo de milho,
cloreto de sódio, citrato de
potássio,
citrato
de
magnésio,
ácido
ribonucleico,
fosfato
de
cálcio, ascorbado de sódio,
fosfato
de
potássio,
bitartarato
de
colina,
betacaroteno, vitamina e,
sulfato de zinco, sulfato
ferroso,
vitamina
a,
niacinamida, pantotenato de
cálcio, gluconato de cobre,
sulfato
de
manganês,
fluoreto de sódio, vitamina
b1, vitamina b6, vitamina d,
135 vitamina b2, vitamina k,
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cloreto de cromo, molibdato
de sódio, ácido fólico,
selenito de sódio, iodeto de
potássio, biotina, vitamina
b12, acidulante ácido cítrico,
aromatizante, estabilizante,
lecitina de soja, espessante
carragena,
edulcorantes
artificiais: ciclamato de sódio
e sacarina . Com rendimento
de acordo com a descrição
do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade.
Isosource Soya (1litro) Definição do produto: ideal
para
as dietas
Normocalórica,
normoprotéica,
normolipídica, pois possui
uma
fórmula
nutricionalmente completa e
balanceada,
com
baixa
osmolalidade. Isenta de
sacarose, lactose e glúten, e
com 100% de proteína de
soja
é
ideal
para
a recuperação do estado
nutricional do
paciente. Indicações:
Especialmente criada para
atender às necessidades
nutricionais na manutenção
ou recuperação do estado
nutricional de
pacientes.
Características
Técnicas:
Densidade calórica: 1.2 kcal
/
ml.
Proteinas: 14%.
Carboidratos:
56%.
Gorduras:
30%.
Fonte
Proteica: 100% proteína
isolada de soja. Relação
calorica não-proteica: gN 149:1.
Osmolalidade:
360mosm/kg
de
água.
Forma
de
apresentção: Tetra Square
1L.
Sabor:
Baunilha.
Ingredientes:
Água
deionizada,
maltodextrina,
proteína isolada de soja,
136 triglicerídeos
de
cadeia
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média, óleo de canola,
citrato de potássio, citrato de
sódio,
fosfato
tricálcico,
bitartarato de colina, cloreto
de potássio, óxido de
magnésio,
palmitato
de
vitamina a, ascorbato de
sódio, acetato de vitamina e,
sulfato ferroso, vitamina D,
sulfato
de
zinco,
niacinamida, sulfado de
manganês,
vitamina
K,
pantotenato
de
cálcio,
gluconato de cobre, biotina,
vitamina B6, iodeto de
potássio,
vitamina
B2,
vitamina
B1,selenito
de
sódio, ácido fólico, vitamina
B12, acetato de cromo,
molibdato
de
sódio,
antiespumantes: mono e
diglicerídios
de
ácidos
graxos, estabilizante: lecitina
de
soja,
espessante:
carragena,
aromatizante
artificial de baunilha, corante
natural de urucum. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade. Embalagem de
1litro.
Isosource Soya Fiber Fórmula
líquida
nutricionalmente completa,
normocalórica,
normoprotéica,
normolipídica,
100%
proteína de soja e acrescida
de fibras, para atender às
necessidades nutricionais de
pacientes
com
função
anormal do intestino e na
inatividade
prolongada.
Ingredientes:
Água
deionizada,
maltodextrina,
proteína isolada de soja,
triglicerídeos
de
cadeia
média, óleo de canola,
citrato de potássio, citrato de
137 sódio,
fosfato
tricálcico,
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bitartarato de colina, cloreto
de potássio, óxido de
magnésio,
palmitato
de
vitamina A, ascorbato de
sódio, acetato de vitamina E,
sulfato ferroso, vitamina D,
sulfato
de
zinco,
niacinamida, sulfado de
manganês,
vitamina
K,
pantotenato
de
cálcio,
gluconato de cobre, biotina,
vitamina B6, iodeto de
potássio,
vitamina
B2,
vitamina
B1,selenito
de
sódio, ácido fólico, vitamina
B12, acetato de cromo,
molibdato
de
sódio,
antiespumantes: mono e
diglicerídios
de
ácidos
graxos, estabilizante: lecitina
de
soja,
espessante:
carragena,
aromatizante
artificial de baunilha, corante
natural de urucum. Não
contém
glúten.
Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Isosource
Standard
Fórmula
líquida
nutricionalmente completa,
criada para atender as
necessidades nutricionais na
manutenção ou recuperação
do estado nutricional de
pacientes. Isenta de lactose,
sacarose
e
glúten. Densidade
calórica: 1.2 kcal / ml.
Proteínas:
14%,
Carboidratos:
56%,
Gorduras:
30%
Osmolalidade: 360mOsm/kg
de água. Ingredientes: Água
deionizada,
100%
maltodextrina,
87,7%
caseinato de sódio e cálcio,
48% triglicerídeos de cadeia
média, 44% óleo de canola,
138 12,3% proteína isolada de
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soja, citrato de potássio,
citrato de sódio, fosfato
tricálcico,
bitartarato
de
colina, cloreto de potássio,
óxido de magnésio, vitamina
C, vitamina E, sulfato
ferroso, sulfato de zinco,
niacinamida, vitamina A,
vitamina K, sulfato de
manganês, pantotenato de
cálcio, gluconato de cobre,
biotina, vitamina D, vitamina
B6, iodeto de potássio,
vitamina B2, vitamina B1,
selenito de sódio, ácido
fólico, vitamina B12, acetato
crômico, molibdato de sódio,
5% antiespumantes mono e
diglicerídeos
de
ácidos
graxos, 3% estabilizante
lecitina de soja, corante
natural urucum, espessante
carragena
e
aromatizante. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Milnutri (400g) - Composto
lácteo com nutrientes que
contribuem
para
o
desenvolvimento físico e
mental das crianças: Ômega
3
(DHA) nutriente
que
contribui
para
o
desenvolvimento cerebral,
motor e visual. Fibras
Alimentares importantes
para o bom funcionamento
do intestino, além de
estimular a produção de
bactérias
boas
do
organismo, aumentando as
defesas contra alergias e
infecções. 14 vezes mais
ferro quando comparado ao
leite de vaca, sendo o ferro
um nutriente importante para
a prevenção de anemia
ferropriva. 25 vitaminas e
139 minerais, com destaque para
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as Vitaminas
A e D,
importantes
para
o
crescimento e formação de
ossos e dentes. L. Não tem
adição de açúcares, tem um
baixo teor de sódio (se
comparado ao leite de vaca)
e um nível de proteínas
adequado para a infância.
Embalagem de 400g.
Novasource GC po (400g) Fómula para recuperação e /
ou manutenção do estado
nutricional
e
de
um
adequado
controle
glicêmico. Isenta de glúten,
colesterol e lactose.Fibras:
15g / litro. Indicada para
diabetes tipo 1 e 2, diabetes
gestacional e intolerãncia à
glicose. Ingredientes: Amido
de tapioca, óleo de girassol
de alto teor oléico, proteína
do soro de leite, caseinato
de potássio obtido do leite,
óleo de canola de baixo teor
de erúcico, amido de batata,
fibra de ervilha, inulina,
citrato de sódio, lecitina de
soja, fosfato de potássio,
cloreto
de
magnésio,
vitaminas
(vitamina
A,
vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina C,
vitamina B1, vitamina B2,
niacina, vitamina B6, ácido
fólico, ácido pantotênico,
vitamina B12, biotina, colina,
taurina
e
carnitina)
bitartarato de colina, cloreto
de cálcio, carbonato de
cálcio, minerais (ferro, cobre,
zinco, cromo, molibdênio e
iodo),
L-carnitina,
espessante goma acácia,
aromatizante e edulcorante
artificial acessulfame de
potássio. Com rendimento
de acordo com a descrição
do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
140 e prazo de validade
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Nutren
1.0
(400g)
Suplemento
nutricional
composto com 70% FOS frutooligossacarídeo e 30%
inulina, composto de Leite
em
pó
desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea,
inulina,
minerais
(carbonato
de
magnésio, pirofosfato férrico,
sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre
e iodeto de potássio),
vitaminas
(vitamina
C,
vitamina PP, vitamina E,
inositol,
pantotenato
de
cálcio, vitamina B6, vitamina
B1, vitamina A, ácido fólico,
vitamina D, vitamina B2,
biotina, vitamina K, vitamina
B12),
aromatizante
e
emulsificante lectina de soja.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
Cota
principal
ampla
141 participação.
Nutren 1.5 (200ml) Composição:
água
deionizada,
maltodextrina,
açucar, caseinato de sódio,
óleo de girassol, proteína
isolada de soja, caseinato de
cálcio, citrato de potássio,
fosfato tricálcico, citrato de
sódio, bitartarato de colina,
óxido
de
magnésio,
ascorbato
de
sódio,
hidróxido
de
potássio,
cloreto de potássio, vitamina
e, sulfato de zinco, sulfato
ferroso, niacinamida, biotina,
vitamina a, pantotenato de
cálcio, gluconato de cobre,
vitamina k, sulfato de
manganês, vitamina b6,
vitamina d, vitamina b1,
vitamina b2, iodeto de
142 potássio,
vitamina
b12,
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acetato crômico, ácido fólico,
molibdato de sódio, selenito
de
sódio,
aromatizante:
artificial
de
baunilha,
estabilizantes: lecitina de
soja, celulose microcristalina
e carboximetilcelulose e
espessante:
carragena. Isento de glúten
e
lactose.
Contém
sacarose.
Modo
de
uso: Conforme indicação de
nutricionista ou médico.
Indicação: Recuperação
e/ou recuperação do estado
nutricional. Embalagem de
200ml.
Nutren Active (400g) Suplemento
nutricional
composto com 70% FOS frutooligossacarídeo e 30%
inulina, composto de Leite
em
pó
desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea,
inulina,
minerais
(carbonato
de
magnésio, pirofosfato férrico,
sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre
e iodeto de potássio),
vitaminas
(vitamina
C,
vitamina PP, vitamina E,
inositol,
pantotenato
de
cálcio, vitamina B6, vitamina
B1, vitamina A, ácido fólico,
vitamina D, vitamina B2,
biotina, vitamina K, vitamina
B12),
aromatizante
e
emulsificante lectina de soja.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
143 e prazo de validade.
Nutren Júnior - (400g) Alimento
nutricional
completo
e
balanceado
especialmente desenvolvido
para
atender
às
necessidades de crianças de
144 01 a 10 anos. Contribui para
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recuperação nutricional de
crianças
debilitadas.Distribuição
calórica: Proteinas: 12%,
Carboidratos:
53%,
gorduras:
35%
osmolalidade: 308mOsm/kg
de
água.
Ingredientes:
Sacarose,
maltodextrina,
xarope de milho, proteína do
soro de leite, óleo de
girassol com alto teor oleico,
caseinato de potássio obtido
do leite de vaca, óleo de
canola de baixo teor erúcico,
triglicerídeos
de
cadeia
média, óleo de milho, lecitina
de soja, fosfato de potássio,
citrato de cálcio, carbonato
de cálcio, fosfato de sódio,
cloreto de cálcio, vitaminas
(vitamina A, beta-caroteno,
vitamina D, vitamina E,
vitamina K, vitamina C,
vitamina B1, vitamina B2,
niacina, vitamina B6, ácido
fólico, ácido pantotênico,
biotina e taurina), bitartarato
de
colina,
cloreto
de
magnésio, minerais (zinco,
ferro,
cobre,
cromo,
molibdênio e iodo), Lcarnitina
e
aromatizante. Não Contém
Glúten
e
Lactose. Rendimento: 1.800
ml / lata. Com rendimento de
acordo com a descrição do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade.
Nutren senior (370g) Suplemento oral completo,
hipercalórico, hiperpróteico e
normolipídico. Esecialmente
criado para atender as
necessidades
específicas
dos idosos. Alimento para
suplementação de nutrição
enteral ou oral. Contém
ACT-3,
combinação
de
145 proteína, vitamina D e cálcio.
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Além disso, oferece 26
vitaminas e minerais, e 2,2g
de fibras. Ingredientes: Leite
em
pó
desnatado,
maltodextrina,
proteína
isolada do soro do leite de
vaca, caseinato de cálcio
obtido do leite de vaca,
gordura
láctea,
frutooligossacarídeos,
inulina, minerais (citrato de
cálcio,
carbonato
de
magnésio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, fosfato de
cálcio, sulfato de manganês,
sulfato de cobre e selenato
de
sódio),
vitaminas
(vitamina C, bitartarato de
colina, vitamina E, inositol,
vitamina D, vitamina A,
niacina,
pantotenato
de
cálcio, vitamina B1, vitamina
B6, vitamina K, vitamina B2,
ácido fólico, vitamina B12 e
biotina)
e
emulsificante
lecitina de
soja.
NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Obs.:
Cota
principal
ampla
participação.
Peptamen Junior Pó Alimento especial a base de
Maltodextrina, proteína de
soro de leite hidrolisada,
sacarose, triglicérides de
cadeia média, amido, óleo
de soja, óleo de girassol de
alto teor oléico, lecitina de
soja, fosfato de cálcio,
fosfato de potássio, fosfato
de
sódio
,
vitaminas
(vitamina
C,
taurina,
vitamina E, vitamina PP,
ácido pantotênico, betacaroteno,
vitamina
B6,
vitamina B1, vitamina B2,
vitamina A, ácido fólico,
146 biotina,
vitamina
D
e
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vitamina K), cloreto de
potássio, cloreto de sódio,
minerais
(zinco,
ferro,
manganês, cobre, cromo,
selênio, molibdênio e iodo),
bitartarato de colina, cloreto
de magnésio, L-carnitina e
aromatizante, Lata 400g.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade.
Piracanjuba Soya (1Litro) leite semidesnatado, 0%
lactose. Embalagem de 1
litro.
Pregomim
Alimento
especial à base de proteína
hidrolisada. Indicado para
alergia á proteína do leite de
vaca, diarréia persistente,
distúrbios absortivos leves.
Isento de lactose, galactose,
sacarose, frutose e glúten
Lata 400g.Com rendimento
de acordo com a descrição
do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
Cota
principal
ampla
participação.
Soymilk (1kq) - Leite de
soja
enriquecido
com
vitaminas e sais minerais.
Pacote de 1 kq. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Sustagen
(400g)
Complemento alimentar com
30 vitaminas e minerais, 0%
de gordura e nutrientes
balanceados.
O
complemento alimentar é
indicado para adolescentes,
adultos e idosos que estão
abaixo do peso ou precisam
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de um reforço de vitaminas e
minerais, como esportistas
e/ou pessoas que rejeitam
algum tipo de alimento. O
consumo deve estar aliado a
uma dieta equilibrada e
hábitos de vida saudáveis.
Não contém quantidades
significativas de gorduras
totais,
trans,
saturadas,
monoinsaturadas,
polinsaturadas e colesterol. *
%VD: valores diários de
referência com base em
uma dieta de 2000 kcal e as
Vitaminas e Minerais com
base na IDR de adultos
(Resoluções ANVISA 360/03
e 269/05). Seus valores
diários podem ser maiores
ou menores dependendo de
suas
necessidades
energéticas.
Ingredientes:
Maltodextrina, açúcar, leite
em pó desnatado, fosfato de
cálcio dibásico, bitartarato
de
colina,
óxido
de
magnésio, carbonato de
cálcio,
vitamina
C,
mioinositol, sulfato de zinco,
vitamina E, sulfato ferroso,
niacina,
vitamina
A,
pantotenato
de
cálcio,
sulfatos de manganês e de
cobre, fluoreto de sódio,
vitaminas B6, B2 e B1,
molibdato
de
sódio,
aromatizantes,
corante
artificial ponceau e corante
natural
vermelho
de
beterraba,
espessante
carragenina. Não contém
Glutén. Contém Lactose.
Disponíveis nos sabores,
Chocolate,
Baunilha,
Banana. Lata com 400g.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
Cota
principal
ampla

participação.
Sustain
(450g)
Complemento
alimentar
lácteo com 0% de gordura e
colesterol,.
Fornece
carboidratos,
proteínas,
todas
as
vitaminas
e
minerais, além de colina e
inositol. Com 30 vitaminas e
minerais.
Indicações:
Alimentação
de
adolescentes, adultos e
idosos com maus hábitos
alimentares
e/ou
que
necessitam de um aporte
maior
de
nutrientes.
Descrição: Latas de 450 g
nos
sabores
baunilha,
chocolate e morango. Não
contém
glúten.
Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
151 validade.
Resource Diabetic (200ml)
Fórmula
líquida
especialmente para
situações
metabólicas
especiais,
balanceada,
isenta de lactose, sacarose
e glúten. Indicada para
alimentação oral ou enteral
de pacientes diabéticos ou
com
hiperglicemia
de
estresse.
Sem
frutose.
Distribuição
Calórica:
proteinas:
24%,
Carboidratos:
56%,
Gorduras:
40%
Osmolalidade: 300mOsm/kg
de
água.
Ingredientes:
Água
deionizada,
maltodextrina,
caseinato de sódio, óleo de
girassol,
goma
guar
parcialmente
hidrolisada,
óleo de soha, proteína
isolada de soja, caseinato de
cálcio, citrato de potássio,
fibra
de
soja,
fosfato
152 tricálcico,
cloreto
de
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magnésio, bitartarado de
colina, ascorbado de sódio,
M-inositol,
hidróxido
de
potássio, vitamina E, beta
caroteno,
L-carnitina,
taurina,
sulfato
ferroso,
sulfato de zinco, biotina,
niacinamida, vitamina A,
pantotenato
de
cálcio,
gluconato de cobre, vitamina
K, sulfato de manganês,
vitamina D, vitamina B6,
vitamina B2, vitamina B1,
iodeto de potássio, selenito
de sódio, vitamina B12,
ácido fólico, acetato crômico,
molibdato
de
sódio,
aromatizante, estabilizante:
lecitina de soja, celulose
microcristalina
e
carboximetilcelulose,
edulcorante
artificial
sucralose. Com rendimento
de acordo com a descrição
do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade.
Resource
ThickenUp
Clear - (125g) - Espessante
e gelificante à base de goma
xantana
para
alimentos
quentes ou frios que não
altera a cor, sabor, cheiro e
não forma grúmos. Não
contém
glúten,
contém
trações
de
leite.
Rendimento: 1
lata(125g)
rende 104 porções de
1,2g. Ingredientes:
Maltodextrina,
espessante
goma xantana e gelificante
cloreto de potássio. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
153 validade.
Sustagen Kids - Alimento
enriquecido
com
26
vitaminas
e
minerais.
154 Contém ferro, zinco e
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vitamina C. Disponíveis nos
sabores,
Chocolate,
Baunilha, Banana. Lata com
380g. Com rendimento de
acordo com a descrição do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade.
Sustain Júnior - Alimento
rico em cálcio, nutrientes
balanceados complemento
com
30
vitaminas
e
minerais, que auxiliam no
desenvolvimento
e
crescimento
infantis.
O
produto complementa a
alimentação das crianças
que
praticam
esportes,
rejeitam alguns alimentos,
estão abaixo do peso ou
possam
apresentar
carências
nutricionais.
Ingredientes: Maltodextrina,
lactose, dextrose, sacarose,
leite em pó desnatado,
fosfato de cálcio dibásico,
carbonato de magnésio
dibásico, citrato de potássio
e de sódio, vitamina C,
pirofosfato férrico, carbonato
de cálcio, inositol, cloreto de
colina, sulfato de zinco,
niacina, vitamina E, sulfato
de manganês, gluconato de
cobre, pantotenato de cálcio,
vitaminas B1, B6; fluoreto de
sódio, vitaminas B2, A;
iodeto de potássio, ácido
fólico, molibdato de sódio,
cloreto de cromo, selenito de
sódio, biotina, vitaminas K, D
e
B12;
aromatizante,
espessante
carragena,
corante natural vermelho de
beterraba.
Não contém
Glutén. Com rendimento de
acordo com a descrição do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
155 e prazo de validade.
156 Pregomin Pepti (400g) -
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Dieta (leite) semi-elementar
e hipoalergênica, à base de
proteína
extensamente
hidrolisada de soro de leite.
Indicações: Aimentação de
lactentes e crianças que
apresentem
alergia à
proteína do leite de vaca e /
ou soja, distúrbios
absortivos ou
outras
condições
clínicas
que
requerem
uma
terapia
nutricional com dieta ou
fórmula semi-elementar e
hipoalergênica. Isento de
lactose, galactose, sacarose,
frutose
e
glúten.
Ingredientes: Xarope de
glicose, proteína hidrolizada
de
soro
do
leite,
triglicerídeos
de
cadeia
média, óleos vegetais (colza,
girassol, palma), fosfato
tricálcico,
fosfato
dihidrogenado de potássio,
cloreto
de
potássio,
carbonato de cálcio, óleo de
peixe, óleo de fungos,
cloreto de colina, vitamina C,
cloreto de sódio, cloreto de
magnésio, taurina, inositol,
sulfato ferroso, vitaminaE,
sulfato de zinco, L-carnitina,
uridina, citidina, adenosina,
inosina,
niacina,
dpantotenato
de
cálcio,
guanosina, d-biotina, sulfato
de cobre, ácido fólico,
sulfato
de
manganês,
vitamina A, B2, B12, B1,
D,B6, iodeto de potássio,
vitamina K, selenito de
sódio, emulsificante mono e
diglicerídeos
de
ácidos
graxos. Faixa etária: Desde
o nascimento. Densidade
calórica: 66 kcal / 100ml
Proteina: 1,8 gr / 100ml
(proteinas
extremamente
hidrolizada do soro do leite)
Carboidrato: 6,8 gr / 100ml
(maltodextrina). Lipidio: 3,5
gr / 100ml (50% TCM, óleos

vegetais (colza, girassol,
Mortierella alpina) e óleo de
peixe). Sódio: 18mg/100ml,
Potássio:
65mg/100ml,
Cálcio:
50mg/100ml,
Fósforo: 28mg/100ml, Ferro:
0,8mg/100ml, Relação Ca:P:
1,8,
Osmolaridade:
190
mOsm/l, Osmolalidade: 210
mOsmo/kg/água, Cargas de
soluto renal: 148 mOsm/l,
outros
nutrientes:
Lcarnitina, colina, inositol,
vitaminas
e
minerais.
Rendimento da lata: 3.100ml
/ 2060 kcal. Lata de 400 gr.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade.
Nan Conform 1 - Fórmula
infantil
de
partida,
adicionada de prebióticos.
usada em crianças de 0 a
seis meses de idade. Para
contribuir no tratamento
nutricional da constipação,
contém uma mistura de
prebióticos 90% gos e 10%
fos a uma concentração de
4gr/l. Informação nutricional:
proteínas: 70% proteína do
soro do leite 30% caseína
,gorduras: 97% gordura
vegetal óleo de palma, óleo
palmiste, óleo de canola,
óleo de milho, lecitina de
soja e 3% gordura láctea
advinda da proteína do leite
de vaca . carboidratos:
100% lactose
prebióticos:
4gr / litro 90% galactooligossacarídeos 10% frutooligossacarídeos.
Ingredientes: soro de leite
desmineralizado,
maltodextrina, lactose, leite
em pó desnatado, oleína de
palma, óleo de palma, óleo
de
canola,
galacto157 oligossacarídeo, óleo de
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milho, sais minerais citrato
de cálcio, citrato de potássio,
cloreto de potássio, cloreto
de magnésio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de
cobre, sulfato de manganês,
iodeto de potássio, selenato
de sódio, lecitina de soja,
oligofrutossacarídeo,
vitaminas vitamina c, taurina,
niacina,
vitamina
e,
pantotenato
de
cálcio,
vitamina a, vitamina b6,
vitamina b1, vitamina b2,
ácido fólico, vitamina k,
biotina, vitamina d, vitamina
b12 e l-camitina.
Não
contém
glúten.
Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade
Nan 1 PRO
- Fórmula
infantil
de
partida,
favorecendo as defesas
imunológicas nos primeiros
meses de vida. Adição de
LC-PUFAS
para
a
modulação
da
resposta
imunológica. carboidratos:
100%
lactose.
Reconstituição: 01 medida
rasa de pó (4,3gr) para cada
30ml
de
água
morna
previamente
fervida.
Ingredientes:
Lactose,
concentrado protéico de
soro de leite*, oleína de
palma, leite desnatado, óleo
de canola, óleo de palmiste,
óleo de milho, sais minerais
(citrato de cálcio, cloreto de
potássio,
cloreto
de
magnésio, citrato de sódio,
sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre,
iodeto de potássio, sulfato
de manganês, selenato de
sódio), vitaminas (vitamina
C, niacina, vitamina E,
158 pantotenato
de
cálcio,
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vitamina A, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina D,
vitamina B2, ácido fólico,
vitamina K, biotina), óleo de
peixe**, lecitina de soja,
ácido graxo araquidônico, Larginina,
L-carnitina,
nucleotídeos,
taurina
bitartarato de colina, inositol,
L-histidina. Não Contém
Glúten.
*fonte
protéica.
**óleo de peixe é fonte de
ácido
docosahexaenóico
(DHA) . Com rendimento de
acordo com a descrição do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade .
Pediasure (400g) - Líquido
pronto
para
uso
fornecem nutrição completa
e balanceada para crianças
da 1 e 10 anos de idade.
Podem ser usados como
suporte total denutrição, ou
como
suplemento
nutricional. A formulação
única de DIASURE contendo
baixos
níveis
da lactosetorna-o ideal para:
promover
crescimento
saudável; convalescença de
doenças; complementação
de lanches ou refeições;
crianças
intolerantes
à lactose. (*Não é indicado a
pacientes com galactosemia.
Não é destinado ao uso
parenteral.
Não
contém glúten.)
Contém
100% ou mais de U.S. RDA
para proteína, vitaminas e
minerais, em 1.000 ml para
crianças de 1 a 6 anos de
idade, a em 1.300 ml para
crianças de 7 a 10 anos de
idade.
Características:
Ingredientes: Água
deionizada (líquido), amido
de milho (líquido) ou xarope
de milho (pó), sacarose,
159 caseinato de sódio, óleo de
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açafrão, óleo da soja, óleo
de coco fracionado, minerais
(fosfato de cálcio tribásico,
cloreto de magnésio, citrato
de potássio, fosfato de
potássio dibásico, cloreto de
potássio, citrato de sódio,
sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de manganês,
sulfato cúprico, cloreto de
cromo, iodeto de potássio,
molibdato de sódio, selenito
de sódio), concentrado de
proteína da soro de leite,
vitaminas (cloreto de colina,
ácido
ascórbico,
niacinamida, acetato da
alfatocoferol, pantotenato de
cálcio,
cloridrato
de
piridoxina,
cloridrato
de
tiamina
riboflavina, vitamina A
palmitato,
ácido
fólico,
biotina, vitamina D3,
filoquinona,
cianocobalamina), inositol,
taurina, palmitato ascorbil, Lcarnitina
eb
-caroteno.
Embalagem de 400gr.
Novasource Renal - É uma
nutrição
completa,
hipercalórica e hiperproteica
para uso enteral ou oral,
desenvolvida especialmente
para o paciente nefropata
em tratamento dialítico, com
uremia. Enriquecida
com
arginina.
Indicações: Pacientes renais
agudos ou crônicos em
tratamento
dialítico
que
necessitem de maior aporte
calórico-proteico e restrição
de
volume.
Densidade
calórica: 2,0
kcal/mL
Distribuição
energética:
Proteínas: 15%
(95%
caseinato de cálcio e de
sódio,
5%
L-arginina),
Carboidratos: 40%
(97%
xarope
de
milho,
3%
frutose), Lipídeos: 45% (70%
160 óleo de girassol, 15% TCM,
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15%
óleo
de
milho).
Osmolalidade: 960 mOsm/kg
de água. Sabor: Baunilha
isento
de
lactose. não
contém glúten. conservação:
uso exclusivo para nutrição
enteral. proibido uso por via
parenteral.
Pode
ser
administrado à temperatura
ambiente por até 36 horas
depois
de
conectado.Ingredientes: Águ
a
deionizada,
glucose
desidratada,
óleo
de
girassol, caseinato de sódio,
caseinato de cálcio, óleo de
milho,
triglicerídeos
de
cadeia média, L-arginina,
frutose, citrato de cálcio,
citrato de sódio, cloreto de
potássio, citrato de potássio,
sulfato
de
magnésio,
ascorbato de sódio, cloreto
de colina, fosfato tricálcico,
maltodextrina,
L-carnitina,
beta caroteno, óxido de
magnésio, taurina, vitamina
E, levedo enriquecido de
selênio, biotina, sulfato de
zinco,
sulfato
ferroso,
niacinamida, pantotenato de
cálcio, gluconato de cobre,
sulfato
de
manganês,
vitamina
B12,
vitamina
K,vitamina B6, ácido fólico,
vitamina A, vitamina B1,
iodeto de potássio, vitamina
B2, vitamina D, acidulante
ácido cítrico, estabilizante
lecitina de soja, espessante
carboximetilcelulose,
antiespumante
polidimetilsiloxana.
Não
contém glutén. Embalagem
de 1litro.
Forticare
(125ml)
Suplemento nutricional oral
específico para pacientes
oncológicos.
Suplemento
oral líquido, nutricionalmente
completo, pronto para beber,
hiperprotéico, hipercalórico e
161 enriquecido
com
EPA.
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Acrescido com mix de fibras
e mix
de
carotenóides. Isento
de
lactose e glúten. Contém
sacarose.
Indicações:
durante
o
tratamento
oncológico para pacientes
com caquexia e/ou perda de
peso severa, para auxiliar na
recuperação
do
estado
nutricional,
melhora
da
resposta
imunológica,
durante a quimioterapia,
radioterapia
e
cirurgia.
Sabor: Laranja-limão,
pêssego-gengibre
e
cappuccino.
Sabores
especialmente
desenvolvidos
para
pacientes
oncológicos.
Apresentação: Tetra
pak
com volume reduzido de
125ml. Conservação: Após
aberto,
conservar
em
geladeira e consumir no
máximo em 24h. Densidade
calórica: 1,6 kcal / ml.
Composição
Nutricional:
Proteínas: 22,5%
(68%
caseina,
32%
lactoalbumina).
Carboidratos: 47,7% (75%
xarope de glicose, 24,5%
sacarose). Lipídios: 29,8%
(13,3% óleo de canola,
42,6% óleo de milho e
44,1% óleo de peixe). EPA
(ácido
eicosapentaenoico): 746mg
por embalagem de 125ml.
Fibras: 2,6g/125ml
(oligofrutose,
inulina,
celulose e amido resistente).
Solúveis - 81%. Insolúveis 19%.
Outras
Suplementações: mix
de
carotenóides,
colina,
carnitina
e
taurina.
Relação ω6:ω3 1,2:1.
Relação
kcal
não
proteica/gN 88:1.
Osmolaridade
(mOsm/l): 730.

Osmolaridade (mOsm/kg de
água): 1000. Embalagem de
125 ml.
Prosure
(380gr)
Suplemento hiperproteico,
hipercalorico, com baixo teor
de lipideos e enriquecido
com EPA. Contém sacarose
(10%), não contém lactose e
glúten.
Indicado
para
paciente com perda de peso
induzida pelo câncer ou com
risco para estas condições.
162 Embalagem de 380gr.
Ades (1 litro) - Formula a
base de soja com os
seguintes.
Ingredientes:
Água, extrato de soja,
açúcar, suco concentrado de
pêssego,
vitamina
C,
estabilizante
pectina
e
cloreto de cálcio, acidulante:
ácido
cítrico,
corantes
urucum
e
carmim
e
aromatizante.
Nutrientes
para uma porção de 200 ml:
Valor calórico 96 kcal;
Carboidratos22g; Lactose0g;
Açúcares22g;
Proteínas1,
2g; Gorduras totais 0,4g;
Gorduras
saturadas0g;
Gorduras
trans0;
Monoinsaturadas
0,1g;
Polinsaturadas
0,2g;
Colesterol0mg;
Fibra
alimentar 0,6g; Sódio25mg;
Vitamina
C30mg.
Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
163 validade.
Piracanjuba 0% lactose - É
indicado para todos os
níveis de intolerância à
lactose, mesmo para os
consumidores
mais
sensíveis, que podem incluir
os produtos em sua rotina
alimentar, pois é de fácil
digestão. Ingredientes: Leite
164 semidesnatado,
enzima
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LITRO

400

LITRO

1000

165

166

167

168
169

lactase
e
estabilizantes
citrato de sódio, monofosfato
de sódio e difosfato de
sódio.
Aptamil Soja 1 - Fórmulas à
base de proteína de soja
isolada, enriquecida com
ferro e adição do aminoácido
L-metionina. Não contêm
sacarose,
lactose
e
proteínas do leite, sendo
indicados, respectivamente,
para bebês do zero aos 6
meses de idade e a partir
dos 6
meses com intolerância
à
lactose ou
que
tenham
indicação médica para retirar
o
leite
de
vaca
da
alimentação.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
Cota
principal
ampla
participação.
NAN AR (800gr). Leite de
vaca desnatado, lactose,
amido, oleína de palma, soro
de leite desmineralizado,
óleo
de
canola,
óleo
palmiste, óleo de milho,
lecitina de soja, vitaminas (
vitamina A, Vitamina D,
Vitamina E, Vitamina K,
Vitamina C, Vitamina B1,
Vitamina
B12,
niacina,
vitamina B6, ácido fólico,
ácido pantotênico, vitamina
B12,biotina), taurina, sais
minerais
9iodeto
de
potássio, sulfato ferroso,
sulfato de cobre, sulfato de
zinco).
NÃO
CONTÉM
GLÚTEN.
Abridor de Latas. Abridor
de lata e garrafa, em aço
inox, resistente.
Borracha para Panela de
Pressão 10L. Borracha para
panela de pressão de 10
litros.
Borracha para Panela de
Pressão 20L. Borracha para

LATA

750

Unid.

1000

Unid.
30
Unid.
60

30

Unid.

170
171
172
173

174

175

176

177

178

panela de pressão de 20
litros.
Borracha para Panela de
Pressão7L. Borracha para
panela de pressão de 07
litros.
Copo de vidro. Americano
200ml
Copo descartável 200ml.
Caixa com 2500 copos
Copo descartável 50ml.
Caixa com 5000 unidade
Copo Medidor 500ml. Copo
medidor 500ml, fabricado
em
plástico,
graduado,
funcional, indicado para
medir os ingredientes em
grãos
ou
líquidos,
transparente.
Copo Medidor 1000ml.
Copo
medidor
1000ml,
fabricado
em
plástico,
graduado,
funcional,
indicado para medir os
ingredientes em grãos ou
líquidos, transparente.
Caneca
Polipropileno.
Canecas
escolares
em
polipropileno
(informação
deve estar presente no
item), plástica, com alça,
atóxica,
indeformável,
inquebrável,
espessura
mínima 4 mm, capacidade
aproximada de 350 ml,
altura mínima de 90 mm,
esterilizável a 100 graus
Celsius, isenta de rebarbas
com polimento externo e
interno na cor verde, de
primeira
qualidade,
pigmentação homogênia em
toda a peça, conforme
normas da Anvisa quanto a
metais pesados.
Caneca Alumínio. Caneca
De Alumínio C/ Alça E Virola
300ml (8 Cm)
Caneca Vidro
Caneca em Vidro com
capacidade
de
300ml.
Altura: 9cm

Unid.
30

124
582
531

Unid.
Caixa
Caixa
Unid.

50

Unid.

50

Unid.

1000

Unid.
300
Unid.
2000

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

Canecão Alumínio nº16.
Caneca
grande
com
capacidade para 2,5L e com
cabo.
Canecão Alumínio nº18.
Caneca
grande
com
capacidade para 5L e com
cabo.
Canecão Alumínio nº 22.
Caneca grande para uso
industrial, com capacidade
para 7L com cabo.
Caldeirão em Alumínio nº
28. Caldeirão Panela Nº28,
Capacidade 15L, Aluminio
Lixado, Espessura: 1mm.
Com pegadores laterais de
alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº
30. Caldeirão Panela Nº 30,
Capacidade: 17L, Alumínio
Lixado,
Medidas
Aproximadas (Diâmetro x
Altura): 33 x 25 cm Cabo a
Cabo:
42
cm.
Com
pegadores
laterais
de
alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº
32. Caldeirão de alumínio N°
32, Capacidade para 22L,
Altura: 28cm; Diâmetro da
boca: 32cm; Espessura:
2,3mm. Com pegadores
laterais de alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº
34. Caldeirão de alumínio N°
34; Capacidade para 27
litros;
Com
pegadores
laterais de alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº
36. Caldeirão de alumínio N°
36; Capacidade para 32
litros;
Com
pegadores
laterais de alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº
38. Caldeirão de alumínio N°
38; Capacidade para 38
litros;
Com
pegadores
laterais de alumínio e tampa.
Caldeirão em Alumínio nº
40. Caldeirão de alumínio N°
40; Capacidade para 45
litros;
Com
pegadores

Unid.
30
Unid.
30
Unid.
15
Unid.

10
Unid.

10
Unid.

10
Unid.

10
Unid.

10
Unid.

10
Unid.

20

laterais de alumínio e tampa.

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199
200

201

Panela de Aluminio Batido
nº26. Em alumínio com
capacidade
de
aproximadamente 6,7L. Com
tampa e alças.
Panela de Aluminio Batido
nº28. Em alumínio com
capacidade
de
aproximaadamente
13,7L.
Com tampa e alças.
Panela de Aluminio Batido
nº30. Em alumínio com
capacidade
de
aproximadamente 9,8L. Com
tampa e alças.
Panela de Aluminio Batido
nº34. Em alumínio com
capacidade
de
aproximadamente
14,5L.
Com tampa e alças.
Panela de Aluminio Batido
nº36. Em alumínio com
capacidade
de
aproximadamente
17,4L.
Com tampa e alças.
Panela de Aluminio Batido
nº40. Em alumínio com
capacidade de 27,2L. Com
tampa e alças.
Panela de Pressão 7L. (EM
ALUMINIO DE PRIMEIRA
QUALIDADE)
Panela de Pressão 10L.
(EM
ALUMINIO
DE
PRIMEIRA QUALIDADE)
Panela de pressão 20L.
(EM
ALUMINIO
DE
PRIMEIRA QUALIDADE)
Colher Descartável. Colher
em plástico descartável.
Embalagem 25 unidades.
Colher de Sobremesa.
Toda em material inox ou
alumínio.
Colher de Sopa . Toda em
material inox ou alumínio.
Colher de Servir. Colher de
servir arroz em aço inox ou
alumínio, cabo 30 cm capacidade aproximada de
100ml.

Unid.

13
Unid.

10
Unid.

10
Unid.

12
Unid.

10
Unid.

10
Unid.
30
Unid.
30
Unid.
10
Unid.
400
Unid.
215
400

Unid.
Unid.

60

202

203

204

205
206

207

208

209

210

211

212
213

214

215

Garfo de Mesa. Feito
totalmente em aço inox,
comprimento 199mm.
Garfo para Carne.Todo em
inox, tamanho em torno de
30cm.
Faca de Cozinha. inteiriça
de
aço
inox,
aproximadamente 19 a 25
cm, de primeira qualidade,
números 3,4,5.
Faca nº 8. Lâmina de aço
inox, cabo em prolipropileno,
aproximadamente 30cm, de
primeira qualidade.
Faca de serra (para pão).
Inox, cabo de madeira
Concha Funda. Concha em
aço inox, com cabo de 40cm
e capacidade de 400ml.
Concha Funda Pequena
Concha em aço inox, com
capacidade aproximada de
200ml.
Escumadeira de Alumínio.
em alumínio 25 cm, medindo
09 cm de diâmetro e cabo
medindo aproximadamente
30 cm
Prato
Descartável
p/
Refeição. descartável para
refeição redondo – pacote
com 10 unidades
Prato
Descartável
p/
Sobremesa.
descartável
para sobremesa redondo –
pacote com 10 unidades
Prato Descartável p/ Sopa.
descartável
para
sopa
redondo – pacote com 10
unidades
Prato de Vidro Fundo.
Vidro; liso; transparente.
Espremedor de Batata.
Espremedor de batatas e
legumes em aço inox 28,4
cm.
Escorredor
de
Arroz
Alumínio Pequeno. Em
alumínio reforçado, com
duas
alças,
Tamanhos
aproximados: 30 cm de
diâmetro e 14 cm de altura e

Unid.
1015
Unid.
30
Unid.

82
Unid.

70
Unid.
15
Unid.
22
Unid.

50

Unid.
62

Pacote
800
Pacote

300
Pacote

500
Unid.
1615
Unid.

30
Unid.

40

capacidade de 7 L .

216

217

218

219

220

221

222

223

224

Escorredor
de
Arroz
Alumínio
Grande.
Em
alumínio reforçado, com
duas
alças,
Tamanhos
aproximados:
60 cm de
diâmetro e 28 cm de altura e
capacidade de 14L.
Escorredor de Talheres e
Louças.
Escorredor
de
louças em inox, em dois
andares, inferior para copos
e panelas e superior com
capacidade para 20 pratos,
com escorredor de talheres.
Pegador de Salada. Em aço
inox, comprimento de 28 cm
(tamanho 2).
Peneira
para
Suco.
Unidade
com
aproximadamente 18 cm.
Peneira fina em inox para
coar sucos e líquidos
Cortador de Legumes Tipo
industrial, manual, estrutura
de alumínio, lâmina em aço
inox, médio, altura de
aproximadamente 62 cm.
Cortador
de
Legumes
Pequeno. Pequeno, manual,
estrutura de alumínio, lâmina
em aço inox, médio, altura
de aproximadamente 40cm.
Coador de Café Médio.
Coador de café, tamanho
Médio, em tecido de algodão
tipo flanela, com estrutura
em material metálico e cabo
coberto
com
material
plástico.
Coador de Café Grande.
Coador de café, tamanho
Grande, em tecido de
algodão tipo flanela, com
estrutura
em
material
metálico e cabo coberto com
material plástico.
Garrafa
Térmica
com
Torneira
5L.
Garrafa
térmica
com
alça,
capacidade 5L litro, em
material plástico resistente,

Unid.

10
Unid.

40
Unid.
30
Unid.

50
Unid.

5
Unid.

25
Unid.

130
Unid.

100
Unid.

12

225

226

227
228

229

230

231
232

bomba-serve-a-jato
(jato
forte) e sistema anti-pingos,
cores lisas (sem estampas),
tempo
de
conservação
térmico aproximado de 6h,
testadas
conforme
NBR13282, da ABNT, com
torneira.
Garrafa térmica para Café
1L. Garrafa térmica com
alça, capacidade 1 litro, em
material plástico resistente e
ampola de vidro substituível,
bomba-serve-a-jato
(jato
forte) e sistema anti-pingos,
cores lisas (sem estampas),
tempo
de
conservação
térmico aproximado de 6h,
testadas
conforme
NBR13282, da ABNT,
Jarra para Suco 3L. em
plástico atóxico, capacidade
de 3L.
Bacia de Alumínio nº40.
Bacia Alumínio Número 40,
capacidade 6,7 Lts.
Bacia
de
Plástico.
Capacidade de 5L e 10L.
Conjunto
de
Bacia
Redonda.
Conjunto
(3
unidades) com 1 bacia de 1
litro, 1 bacia de 2 litros e 1
bacia de 3 litros. Plástico
atóxico.
Conjunto
de
Potes
Plásticos.
Conjunto
(5
unidades) fabricado com
plástico atóxico (ausência de
Bisfenol A), sendo 01 pote
de 7,6 L - 01 pote de 4,5 L 01 pote de 3,2 L - 01 pote de
1,8 L - 01 pote de 720 ml.
Podendo ser usado para
armazenamento em freezer
ou geladeira.
Vasilha de Plástico 10L c/
Tampa. VASÍLIA: retangular,
plástico resistente, com
tampa,
transparente,
capacidade de 10 litros,
similar a plasútil.
Vasilha plastica 30 lts.
retangular,
plástico
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resistente,
com
tampa,
transparente, capacidade de
30 litros, para uso em
cozinha, armazenamento de
alimentos prontos, similar a
plasútil.
Pote de Plástico 5L c/
Tampa.
Pote:
redondo,
plástico resistente, com
tampa,
transparente,
capacidade de 05 litros,
similar a plasútil.
Ralador
de
Legumes.
Ralador de Legumes, em 4
lados, todo em aço inox.
Tábua
para
Cozinha.
Polietileno, tamanho 50 x 30
x 1 cm, cor branco, vermelha
ou verde. (Material de
fabricação informado no
item)
Tabuleiros
Inox
Retangulares.
Tamanhos
nº3 (medidas: C. 37,7 x L.
27 x A. 4 cm),
Tabuleiros
Inox
Retangulares.
Tamanhos
nº4 (medidas: C. 42,5 x L.
30,8 x A. 4,5 cm)
Tabuleiros
Inox
Retangulares.Tamanhos
nº5 (C. 47,2 x L. 34,2 x A. 5
cm.)
Tabuleiros
Inox
Retangulares.
Tamanhos
nº8
Tabuleiros
Alumínios
Retangulares. Tamanhos:
nº 3 (medidas: C. 37,7 x L.
27 x A. 4 cm
Tabuleiros
Alumínios
Retangulares.
nº
4
(medidas: C. 42,5 x L. 30,8 x
A. 4,5 cm
Tabuleiros
Alumínios
Retangulares.
nº
5
medidas: C. 47,2 x L. 34,2 x
A. 5 cm.
Termômetro Digital para
Alimentos. TERMÔMETRO
PARA
ALIMENTOS,
DIGITAL, TIPO ESPETO,
LINEAR, À PROVA DÁGUA,
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FAIXA DE TEMPERATURA
DE - 50°C A + 350°C,
PRESCISÃO 1% A 2%,
HASTE
EM
AÇO
INOXIDÁVEL.
Filtro Acrílico. Capacidade
7,5 Litros. Equipados Com
Vela Cerâmica Tradicional,
Recipientes De Polipropileno
Virgem Não Transferindo
Sabor
Ou
Odor
(Termoplástico
Atóxico),
Práticos: Fáceis De Montar,
Abastecer
E
Limpar.
Dimensões Aproximadas Da
Embalagem (Cm) Axlxp 42 X
31
X
27,
Peso
Da
Embalagem 500G, Itens
Inclusos, 01 Filtro Compacto
244 Vela, Garantia 90 Dias.
245 Torneira para Filtro
Vela para Filtro. Vela para
filtro de pressão e gravidade,
altura do copo: 09 cm, altura
246 total: 13 cm, diâmetro 05 cm.
Vela
para
torneira
universal.
Com
carvão
247 ativado
Suporte para água mineral.
Cuba
em
Alumínio
Capacidade cuba
04 litros água
potável
- Torneira com vazão
contínua
ou
quando
pressionada
248 - Base para apoio de copo
Acendedor
de
Fogão.
Acendedor de fogão, tipo
manual, material alumínio,
características
adicionais
acionado por tecla, gera só
249 faísca, selo INMETRO
Click para Botijão de Gás.
Kit de instalação de gás de
cozinha para botijão 13kg
composto de 01 mangueira
de no mínimo 1,25m, 02
abraçadeiras, 01 regulador
de pressão com registro
borboleta, homologados e
aprovados pelo INMETRO e
250 pela ABNT.
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Regulador de pressão para
gás.
Certificado
Pelo
INMETRO,
Seguindo
asdeterminações
das
Normas
Técnicas
De
Fabricação (Nbr 8473).
Liquidificador
Pequeno.
Liquidificador,
função
pulsar/autolimpeza
para
facilitar a limpeza do copo
sem precisar desmontar.
Lâminas em aço inoxidável
super
desempenho
e
durabilidade, com porta-fio.
Tampa com sobretampa,
orifício para colocar os
ingredientes,
base
antiderrapante, baixo nível
de ruído, e copo com
travamento.
Velocidade
mínimo
02,
copo
em
polipropileno alto-resistente,
Pulsar, baixo nível de ruído,
baixíssimo consumo de
energia com potencia de no
mínimo 360 W, Copo com
1,5 LT, disposições de
cores, tensão 110/220 v
(não bi volt). Garantia de 12
meses pelo fornecedor.
Altura: 38,00 Centímetros
Largura: 17,30 Centímetros
Profundidade:
19,80
Centímetros
Peso:1,52
Quilos.
Liquidificador Industrial
LIQUIDIFICADOR industrial
capacidade de 8L Utilidade:
Triturar produtos diversos
com adição de líquido. Altura
(mm): 750 Frente (mm): 260
Fundo (mm): 220 Peso (Kg):
10,3
Motor
(cv):
½
Capacidade (l): 8 Voltagem
(v):
110/220
Consumo
(kw/h): 0,75.
Cafeteira
3L.
Cafeteira
polida
de
alumínio.
Capacidade
3
litros.
Dimensões: Altura: 22,2 cm.
Cafeteira 1,5L. Cafeteira
polida
de
alumínio.
Capacidade 1,5 litros.
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Balança Digital 200kg.
BALANÇA C/CAPACIDADE
DE PESO DE ATE 200KG:
Balança para adultos com
escala
antropométrica,
capacidade 200kg, fração de
100 gramas , acabamento
esmerado. Tapetes e pés
em borracha sintética.
Máquina de Moer Carne
Média. Para moer carne.
Com 2 lâminas em aço
inoxidável diferentes para
moer a carne nos tamanhos
médio ou grosso, com
modelador, cone e pilão
para empurrar os alimentos.
Seguro.
2 sentidos de rotação
(rotação normal; rotação
reversa);
Bandeja
de
plástico; 2 discos para moer
carne
(tamanho
Médio;
Grande); Fácil montagem e
fácil limpeza. Elétrica.
Picador de Legumes Aço
Inox. Picador de legumes
tipo
industrial
manual,
estrutura
em
alumínio
fundido, pintura martelada,
navalha em aço inoxidável
com cortes dos 2 lados,
cambiáveis, em formato
quadrangular no corte de 9,5
mm, base com tripé em tubo
de aço 1020 (pequeno 1/2" e
grande de 5/8”), medindo
(pequeno 40 cm, médio 52
cm e grande 112 cm) de
altura.
Descascador Manual de
Legumes. Tamanho 15 cm,
confeccionado em aço inox,
reistente e durável, lâmina
com alto poder de corte.
Caixa
Plástica
para
Hortifruti.
Cor:
Azul.
Material: plástico, resistente.
Dimensões: 55cm x 36cm x
31cm. Unidade.
Forma para Gelo. em
plástico, MEDIDA: 22 x 11 x
2,1 CM.
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Fósforo.
Caixinha
em
madeira,
com
lixa
tradicional.
Maço contendo 10 caixinhas
Isqueiro. Isqueiro corpo
revestido
em
plástico,
dimensões 7,5 cm, peso
aproximadamente de 10
gramas, com acendedor,
gás embutido.
Avental
de
Cozinha.
Branco; tipo açougueiro,
confeccionado em tecido
PVC com forro. Impermeável
a líquidos não corrosivos.
Tamanho: 1,20m x 0,70m.
Palitos
espetinho
de
bambu 500g
Papel toalha. 20x21cm
Embalagem
com
700
unidades
Papel toalha rolo 200m,
Tipo bobina
Papel Toalha Interfolhado
Cor: Branca Textura: Folha
Simples alta qualidade gofrado Gramatura: 32 a 34
g/m²
Matéria
prima:
Celulose FC (100% fibras
virgens) Formato: Folhas
intercaladas - 2 dobras
Embalagem Contém 1250
folhas 2 dobras cada.
Papel interfolha
 Cor: Branca
 Textura: Folha Simples gofrado - alta resistência
 Gramatura: 27 a 28 g/m2
 Matéria Prima: 100% de
fibras celulósicas
 Formato: Folhas
Intercaladas - 2 dobras
Fardo com 1000 folhas
Suporte para Papel Toalha.
Porta Papel Toalha, de
material plástico ABS, nas
medidas
aproximadas:
altura: 32cm; largura:26,7cm
e profundidade:12,8cm; na
cor Branco. Cor frente
branca. Sistema de abertura
travas laterais acionadas por
pressão.
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Guardanapo de papel.
Guardanapo de papel no
tamanho 30 x 31 cm,
embalagem com 50 folhas.
Plástico Encerado 1,40m
para
mesa.
100%
prolipropileno. Rolo com 30
metros. Estampa a escolher
no momento da compra.
Plástico
Filme
PVC.
Plástico filme em PVC
transparente, 28 cm de
largura aproximadamente,
espessura 0,03 mm. Rolo
com 30 metros.
Toalha de Mesa retangular
em
renda.
2,5m
aproximadamente
Toalha de Mesa retangular
em
renda.
3,5m
aproximadamente
Esponja de lã de aço.
Embalagem contendo 8
unidades, 60g
Esponja Dupla Face –
Multiuso. Esponja para
lavagem de louças e limpeza
em
geral
dupla
face,
sintética para limpeza espuma de poliuretano, com
abrasivo em uma face,
antibactérias;
formato
quadrado.
Medidas
aproximadas (variável 10%):
12 cm X 8 cm X 2 cm de
espessura.
Pacote com 04 unidades.
Detergente
neutro.
Detergente líquido neutro,
glicerinado, Indicado para
lavagem manual de louças,
talheres, copos e utensílios
em cozinhas e limpeza em
geral. COR: incolor ou de
côco. Embalagem com 500
ml. Produto com Registro
junto ao Ministério da
Saúde/ANVISA. Apresentar
no
rótulo
número
de
Registro ou notificação na
ANVISA
VÁLIDO
(o
participante
deve
levar
consigo a comprovação

pacote

600
Rolo

20
Unid.

60
Unid.
20

20
Pacote
3140
pacote

1888

Unid.

5806

deste registro (página da
web de consulta da ANVISA
de produtos notificados).
Composição:
Tensoativos
Aniônicos,
Sequestrante,
Conservantes, Espessante,
Corante, Fragrância e Água.
Componente Ativo: Linear
Alquil Benzeno Sulfonato de
Sódio.
Com
Tensoativo
Biodegradável.
500ml
Saponaceo
com
Detergente.
Composição:
tensoativos
aniônico,
alcalinizante,
agente
abrasivo,
agente
de
branqueamento e essência,
sistema de tampa "abrefecha",
com
tensoativo
biodegradável. Embalagem
279 de 300g.
Água Sanitária 1L. Produto
para limpeza à base de
hipoclorito de sódio e água,
com teor de cloro ativo entre
2,00% p/p e 2,5% p/p.
Produto
biodegradável,
bactericida e germicida.
Podendo
sre
utilizado
também em alimentos. O
produto deverá apresentar:
rótulo indicando data de
validade,
dados
do
fabricante, marca, principio
ativo e composição do
produto
e
conteúdo
líquido.Embalagem
individual,
em
plástico
resistente (que não estoure
no empilhamento e de
acordo com ABNT/NBR
13390: 05/1995), de material
flexível e resistente, com 01
litro. produto com Registro
no
Ministério
da
280 Saúde/ANVISA
Cloro. olução de hipoclorito
sódico a 1%, acondicionado
em embalagem com 2L,
lacrado.
Embalagem
contendo
dados
de
281 identificação, procedência,

Unid.

300

Unid.

5444

Unid.
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282
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284
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lote e validade. Deve
atender a RDC 14 de
28/02/2007. Produto com
registro junto ao Ministério
da Saúde/ ANVISA.
Soda Caustica. Embalagem
deve conter número de
registro junto a ANVISA.
Embalagem de 1kg.
Desinfetante
–
500ml.
Desinfetante,
desinfeta,
desodoriza, limpa e perfuma,
inibe
proliferação
de
microrganismos causadores
de maus odores, deixa um
agradável
perfume
que
permanece após a aplicação
do
produto.
AÇÃO
FUNGICIDA
E
BACTERICIDA. Ideal para
desinfecção
de
louças
sanitárias, pias, latas de lixo
e ladrilhos de sanitários.
Embalagem com 500ml.
Produto com registro junto
ao
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Desinfetante
2L.
Desinfetante,
desinfeta,
desodoriza, limpa e perfuma,
inibe
proliferação
de
microrganismos causadores
de maus odores, deixa um
agradável
perfume
que
permanece após a aplicação
do
produto.
AÇÃO
FUNGICIDA
E
BACTERICIDA. Ideal para
desinfecção
de
louças
sanitárias, pias, latas de lixo
e ladrilhos de sanitários.
Embalagem com 2 litros.
Produto com registro junto
ao
Ministério
da
Saúde/ANVISA
Lustra
Móveis.
Lustra
móveis, cremoso, frasco de
material resistente com 200
ml, embalados em caixa.
Produto com Registro junto
ao
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
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Limpador
Multiuso.
Limpador multiuso para
limpeza pesada, ideal para
limpeza
de
grandes
superfícies (laváveis) como
pisos e azulejos de cozinhas
e banheiros. Produto com
Registro junto ao Ministério
da
Saúde/ANVISA
e
Autorização
de
Funcionamento da Empresa
– AFE. Frasco com 500ml
Produto
para
limpeza
pisos. Detergente limpa
cerâmica e azulejo produto
biodegradável,
aspecto
líquido, cor azu
Limpa
Pedras
5l.
Detergente Ácido. Remover
sujeiras
inorgânicas
encardidos de terra, excesso
de rejuntos e calcificações
.Para Tratamento de pisos
Tipos de pisos: Pedras
rústicas, miracema, são
tomé, ouro verde, pirinopolis,
pedra mineira, lagoa santa,
outro preto, rosa carandaí,
macaquinho,
portuguesa
entre outras.
Sabão em barra neutro. 5
unidades. 200g
Sabão em pó. Sabão em
pó, floral, biodegradável,
para limpeza em geral,
embalagem com 1 kg.
Produto com Registro junto
ao
Ministério
da
Saúde/ANVISA
e
Autorização
de
Funcionamento da Empresa
– AFE.

291 Sabão líquido 5l
Amaciante de Roupa 2L.
Embalagem de 2 litros.
Composição: Quaternário de
Amônio, Agente anti mofo,
conservante,
umectante,
corante,
opactante,
frafrância e água, produto
concentrado.
292
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Pasta Rosa. Saponáceo,
produto a base de sabão
mineral e agente mineral
destinado a limpeza de
superfícies em geral em
especial mármores, pisos e
azulejos,
com
ação
desengraxante,
desengordurante
e
polimento. Unidade de 500g.
Pano de Prato. 100%
algodão, tamanho 70cm x
50cm, cor branco.
Pano de chão. Para limpeza
em geral,
70% algodão,
20% poliéster, 10% viscose
80x50cm
Flanela.
Flanela
para
limpeza 100 % algodão,
peluciada em ambos os
lados,
medindo
aproximadamente (variável
10%) 28x38cm na cor
laranja.
Álcool em gel 70%. Gel
anti-septico ; 500g
Alcool 70 % Líquido. Álcool
líquido
70%
para
desinfecção,
com
ação
antibacteriana, frasco com
1L. Produto com resgistro no
Ministério da Saúde/ANVISA
e
Autorização
de
Funcionamento da Empresa
– AFE. No caso do licitante
ser distribuidor, apresentar
AFE/ANVISA
como
distribuidor.
Cera liquida 750ml

Cera para Ardósia Verde.
Cera líquida, auto brilho, cor
verde,
para
piso
frio,
dispensando o uso de
enceradeira,
embalagem
300 com 500 ml.
Cera Líquida para Ardósia
Incolor. Cera líquida, auto
brilho, incolor, para piso frio,
dispensando o uso de
enceradeira,
embalagem
301 com 500 ml.
Balde de plástico. Com
302
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alça, com marcações de
medidas
Capacidade para 12l
Balde de Plástico sem
Tampa com Alça. Balde de
plástico, com alça de metal,
com capacidade aproximada
para 20 litros.
Balde Plástico com Tampa
30L. Cesto Plástico Com
Tampa
Tipo
Balde.
Capacidade: 30 Litros.
Balde Plástico com Tampa
60L. Cesto Plástico Com
Tampa
Tipo
Balde.
Capacidade: 60 Litros.
Balde Plástico com Tampa
100L. Cesto Plástico Com
Tampa
Tipo
Balde.
Capacidade: 100 Litros.
Vassoura de Pelo 40cm.
Vassoura com cerdas de
pêlo sintético; com base de
40 centímetros. Fixação do
Cabo sistema rosca, com
cabo de madeira, para
limpeza em áreas internas,
piso
liso,
medindo
aproximadamente 120 cm.
Vassoura
Piaçava.
Vassoura para limpeza de
pisos diversos, corredores e
pátios em geral. Cerdas de
piaçava,
base
em
polipropileno, fixação do
cabo com sistema de rosca,
cabo de madeira, medindo
aproximadamente 120 cm.
Vassoura Piaçava Tipo
Gari. Vassoura para limpeza
de
pisos
diversos,
corredores e pátios em
geral. Cerdas de piaçava,
base em polipropileno no
tamanho de 60cm, fixação
do cabo com sistema de
rosca, cabo de madeira,
medindo aproximadamente
120 cm. Alta Resistência.
Rodo 40 cm. rodo – base de
alumínio ou plástico, com
duas borrachas; com a base
medindo 40 centímetros;

Unid.
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Unid.
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Unid.
50

50
Unid.

350

Unid.

560

Unid.

110

Unid.
198

com cabo de madeira ou
alumínio, de 120 (cento e
vinte) centímetros.
Rodo 60 cm. rodo – base de
alumínio ou plástico, com
duas borrachas; com a base
medindo 60 centímetros;
com cabo de alumínio ou
madeira, de 120 (cento e
311 vinte) centímetros.
Pá de Lixo com Cabo. Em
metal com cabo de madeira
312 de aproximadamente 80 cm.
Vassourinha para vaso
sanitário
Escova para vaso sanitário
preenchida. Na cabeça, com
63 mm de comprimento,
com fio sintético formando
diâmetro
de
82mm
e
conjunto total de 350mm de
313 comprimento
314 Pedra sanitária 27g
Papel higiênico Rolo de
315 30m
Papel Higiênico rolo com
60mts. Papel higiênico em
rolo, folha simples, fardo
com 64 rolos de 60 metros x
10 cm cada, alta maciez e
resistência, 100% celulose.
Obs.: Cota principal ampla
316 participação.
Luva de látex. Com pó
contra agentes químicos
317 Caixa com 100 unidades
Luva
em
Borracha
Tamanho P. Luva para
segurança - confeccionada
em borracha látex; para
multiuso; tamanho médio,
cano curto; tipo todos os
dedos,
antialérgica,
cor
amarela, embalagem com 1
par. Tamanho P. Produzida
em conformidade com a
318 NBR 13393/1995.
Luva
em
Borracha
Tamanho M. Luva para
segurança - confeccionada
em borracha látex; para
319 multiuso; tamanho médio,

Unid.
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320
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cano curto; tipo todos os
dedos,
antialérgica,
cor
amarela, embalagem com 1
par. Tamanho M. Produzida
em conformidade com a
NBR 13393/1995.
Luva
em
Borracha
Tamanho G. Luva para
segurança - confeccionada
em borracha látex; para
multiuso; tamanho médio,
cano curto; tipo todos os
dedos,
antialérgica,
cor
amarela, embalagem com 1
par. Tamanho G. Produzida
em conformidade com a
NBR 13393/1995.
Botas de limpeza nº40
Tipo: Calçado ocupacional
tipo
bota
Classe
II
(impermeável)
Material
aplicado:
Policloreto
de
Vinila (PVC) com borracha
nitrílica
adição
de
plastificantes
Altura média do cano 27 cm
Botas de limpeza nº 38.
Tipo: Calçado ocupacional
tipo
bota
Classe
II
(impermeável)
Material aplicado: Policloreto
de
Vinila
(PVC)
com
borracha nitrílica adição de
plastificantes
Altura média do cano 27 cm
Saco Plástico de Lixo 30L.
Saco para lixo de uso
doméstico, de polietileno
com capacidade para 30
litros
na
cor
preta.
Embalagem
com
100
unidades. O produto deve
estar em conformidade com
as normas da ABNT. NBR
9190/9191/13055/13056.
Produto com Registro junto
ao
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Saco de lixo 40L. 59x55cm
fardo com 100 unidades
Saco Plástico de Lixo 50L.
Saco para lixo de uso
doméstico, de polietileno
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com capacidade para 50
litros
na
cor
preta.
Embalagem
com
100
unidades. O produto deve
estar em conformidade com
as normas da ABNT. NBR
9190/9191/13055/13056.
Produto com Registro junto
ao
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Saco de lixo 60L. 63x70cm
fardo com 100 unidades
Saco
de
lixo
100L.
75x105cm Fardo com 100
unidades.
Obs.:
Cota
principal
ampla
participação.
Saco Plástico de Lixo 15L.
Saco para lixo de uso
doméstico, de polietileno
com capacidade para 15
litros
na
cor
preta.
Embalagem
com
10
unidades. O produto deve
estar em conformidade com
as normas da ABNT. NBR
9190/9191/13055/13056.
Produto com Registro junto
ao
Ministério
da
Saúde/ANVISA.
Sacola Reciclada Forte
50X60 Cor branca. Kg.
Sacola Reciclada Forte
60X75 Cor branca. Kg.
Sacola Reciclada Forte
80X100 Cor branca. Kg.
Lixeira com Pedal e Tampa
15Lts Lixeira, em plástico
resistente, com acionamento
por pedal e capacidade para
15L, na cor Branca.
Lixeira com Pedal e Tampa
30 Lts. Lixeira, em plástico
resistente, com acionamento
por pedal e capacidade para
30L, na cor Branca.
Lixeira com Pedal e Tampa
50 Lts. Lixeira, em plástico
resistente, com acionamento
por pedal e capacidade para
50L, na cor Branca.
Lixeira com Pedal e Tampa
100 Lts. Lixeira, em plástico

1000

Pacote
Pacote

3.516

Pacote

200

Kg
10
Kg
10
Kg
10
Unid.

50
Unid.

100
Unid.

70
Unid.
30

336

337
338

339

340

341

342

343

344

345

346

resistente, com acionamento
por pedal e capacidade para
100L, na cor Branca.
Saco para Pipoca. na cor
branca,
embalagem
contendo 100 unidades.
Saco
para
Cachorro
Quente. Plástico atóxico,
tamanho 20 x 10 cm,
embalagem
com
100
unidades.
Relogio de parede. Cor
branca.
Rede de Cabelo. Touca
protetora
de
cabelos,
lavável.(100%POLIAMIDA E
LÁTEX). Para uso em
cozinha. Embalagem com 1
unidade.
Toalha de Banho. Toalhas
de banho pré lavadas,
felpudase pré – encolhida,
100% algodão, oferecendo
ótima absorção e maciez
preferencialmente na cor
branca, tamanho 80 x
140cm.
Toalha de Rosto. Toalhas
de rosto pré lavadas,
felpudas e pré-encolhidas,
100% algodão, oferecendo
ótima absorção e maciez
prefencialmente
na
cor
branca, tamanho 45x80cm.
Corda para Varal. Corda
para varal, 15 metros. Fibras
de
Nylon,
material
resistente.
Pregador de roupa. Em
plástico, material resistente.
Embaladem com 1 dúzia.
Mamadeira. Descrição: com
capacidade para 250ml, bico
ortodôntico com furo para
leite.
Escova de Lavar Roupa.
Plástica
em
material
sintético, resistente
Escova de Dente Adulto.
Cabo reto, Cerdas macias,
cabeça referência 35, com
Cerdas
de
Cabeça
Arredondadas contendo 32

Pacote
300
pacote

300
Unid.
30
Unid.

2500
Unid.

200
Uni.

200
Unid.

50
Pacote
250
Unid.

100
Unid.
192
Unid.

500

Tufos
de
Cerdas,
comprimento total de 17 a
20 cm c/ selo de aprovação
da ABO - (Associação
Brasileira de Odontologia),
embaladas individualmente.
Escova de Dente Infantil.
Cabo reto, Cerdas macias,
cabeça referência 35, com
Cerdas
de
Cabeça
Arredondadas contendo 28
Tufos
de
Cerdas,
comprimento total de 15 a
17 cm c/ selo de aprovação
da ABO - (Associação
Brasileira de Odontologia),
347 embaladas individualmente.
348 Escova racket para cabelo
Pente de cabelo Da cauda
349 de plástico
Palito de dente Caixa com
350 200 unidades
Fio Dental fio dental em
poliamida
com
25
351 metros,cera e aroma.
Cotonete. Haste Flexível
com pontas de algodão,
composição
hastes
de
prolipropileno
,
algodão
hidrofilisado tratado com
carboximeticulose
e
bactericida, acondicionado
em embalagem apropriada
352 com 300 unidades.
Creme Dental com Fluor.
Com fluor embalagem com
90 gr.com micropartículas de
cálcio, ação bacteriana,
registro
no
Ministério
da
saúde,
embalagem deve conter a
marca do fabricante, peso
liquido, data de fabricação e
prazo de validade. Deve ser
aprovado pela ABO (Associação Brasileira de
353 Odontologia).
Creme
Dental
Infantil.
Creme Dental Infantil em
Gel, Sabor Tutti Frutti, com
poder de prevenção a
354 cáries, acondicionado tubos

Unid.

300
50

Unid.

110

Unid.
Caixa

60
Unid.
20
Unid.

30
Unid.

540
Unid.

100

plásticos com no minimo
50g.
Sabonete
Liquido
5L.
Sabonete
líquido
embalagem com 5 L para
limpeza das mãos, com as
seguintes
propriedades
físico-químicas PH 100% :
5,5 – 6,0 Aparência e Odor:
Líquido azul, branco ou
verde perolado e perfumado.
Densidade: 1,005 – 1,008
g/cm³ Viscosidade: 1,000 –
1,5000 CPs (Viscosímetro
FUNGILAB VISCO BASIC
SPINDLE
3/20
RPM.
Temperatura 20º a 25º.
Solubilidade na água: 100%
Diluição: Pronto para usar.
Sem
diluir.
Volátil:
Fragrância
Volátil.Produto
com Registro junto ao
Ministério da Saúde/ANVISA
e
Autorização
de
Funcionamento da Empresa
355 – AFE.
Suporte para Sabonete
Líquido ou Álcool em Gel.
Dispenser para sabonete
líquido, utiliza refil com 800
ml ou reservatório. Cor:
Branco, com as seguintes
dimensões
aproximadas
(variável até 10%): 12 cm de
profundidade, 11 cm de
356 largura e 26 cm altura.
Shampoo. Shampoo para
todos os tipos de cabelo,
com pH adequado, em
embalagem de 480ml.
357
Shampoo
Infantil.
Shampoo Kids para todos os
tipos de cabelo, com pH
adequado, em embalagem
358 de 480ml.
Sabonete
em
barra.
359 Embalagem de 85g.
Lenço Umedecido. Lenços
umedecidos para Higiene
Intima de Bebês: Descrição:
Suave fragrância, tamanho
360 aproximado de 21cm X 12,5

Unid.

138
Unid.

30
Unid.

240
Unid.

150
Unid.
800
Unid.

50

cm. Embalagem contendo
no mínimo 70 unidades.
361 Ureandin 10% loção 153g

40

Unid

362 Neutrogena FPS 60 200ml

30

Unid

363 Clob X Shampoo 125ml
Neutrogena pele extra
364 seca 200ml
Episol loção oil free 45
365 FPS 120g
Epidrat FPS 30 – para
366 rosto 60g
Sabonete
de
glicerina
367 100mg Em barra
Psorex solução capilar
368 0,5mg/g, 50ml
Daivobet
pomada
30g
369 50mcg/g

24

Unid

370 Psorex pomada 30g

24

Unid

371 Episol water gel 30 FPS
Effaclar sabonete pele
seca 80g, Em barra para
372 rosto

24

Unid

373 Shampoo jaborandi 250ml
Condicionador jaborandi
374 500ml

28

375 Stiproxal shampoo 120ml
Fralda
infantil
incontinência intensa XG,
376 Pacote com 16 unidades
Fralda
geriátrica
incontinência intensa M,
377 Pacote com 08 unidades
Fralda
geriátrica
incontinência intensa G,
378 Pacote com 08 unidades
Fralda
Geriátrica
incontinência intensa P,
Pacote com 10 unidades.
Obs.: Cota principal ampla
379 participação.
Fralda Descartável Infantil.
Fralda descartável infantil,
com barreira anti-vazamento
em gel super absorvente
embalado
em
pacote
plástico, com gravura na
embalagem informando as
380 características do material,
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48
40
32
30
24
24

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Unid
30

28

Unid
Unid
Unid
Pacote

2000
Pacote
5000
pacote
5000
Pacote
3.750

Unid.

20.000
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no tamanhos M, G, EG.
Unidade.
Pilha
alcalina
AA,
Contendo 02 na embalagem
Pilha
alcalina
AAA,
Contendo 02 na embalagem
Pilha alcalina média C
1,5v, Contendo 02 na
embalagem
Biscoito Salgado. iscoito
tipo
cream-cracker.
Produzido com farinha de
trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, crocante, livre
de
gorduras
trans.
Embalagem
plástica,
atóxica,
padronizada,
e
acondicionados em caixas
de
papelão
padrão,
contendo dados do produto:
identificação, procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais, lote, gramatura,
datas de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima de 6 (seis) meses a
contar da data de entrega do
produto. Caixa com 2kg.
Obs.: cota reservada do
item 70 para ME/EPP/MEI
Cesta básica
1 Arroz Tipo 1 (5Kg)
2 Feijão Preto (1Kg)
2 Macarrão Massa com
Ovos Tp Goelinha Pct 500g
1 Extrato Tomate 140g
1 Sal Refinado (1kg)
1 Óleo de Soja Refinado pet
900ml
1 Caixa de Biscoito Maisena
2 Leite em Pó Pct 400g
1 Açúcar Extra Fino pt 5KG
1 Canjiquinha Pct 500g
1 Papel Higiênico (4 rolos)
1 Sabão em barra
1 Achocolatado 200g
1 Café Torrado e Moído
Extra Forte pt 500g
1 Fubá Pct 1KG. Obs.: cota
reservada do item 125 para
ME/EPP/MEI

120
120

Unid.
Unid.
Unid.

50
caixa

2.207

Kit

350

Aptamil
01
(800g)
Alimento especial, fórmula
infantil
de
partida,
adicionada de prebióticos,
com relação caseína /
proteína do soro 40:60 e
exclusivo mix de 98% de
gorduras de origem vegetal
Lata
de
400g.
Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Obs.:
cota
reservada do item 126 para
386 ME/EPP/MEI
Aptamil 02 (800g) - Fórmula
infantil
de
seguimento,
enriquecida
com
ferro,
fornece
nutrientes
em
quantidades
adequadas
para lactentes a partir do
sexto
mês
de
vida.
carboidratos:
lactose
e
maltodextrina
com
a
seguinte
composição
nutricional em 100 g de pó:
Proteínas
g15,2;
Carboidratos
g54,4;
Prebióticos;Galactooligossac
arídeos
g4,56;
Frutooligossacarídeos g0,51;
Lipídios g19; Ácido linoléico
g3,7; Ácido alfa-linolênico
g0,14
;Relação
Ácido
Linoléico/α-Linolênico
26;
Cálcio MG 596; Fósforo MG
399; Relação Cálcio:Fósforo
1,5; Ferro MG 7,6; Sódio
MG 266; Potássio MG 760;
Cloreto MG 532; Magnésio
MG 57; Zinco
MG 4,4;
Cobre mcg 271; Manganês
MG 0,05;
Iodo mcg 66;
Vitamina A mcg / UI 514 /
1710; Vitamina D mcg /
UI7,4/ 298; Vitamina E mg /
UI 4,23 / 6,3; Vitamina K
mcg 38; Vitamina B1 mg 0,3;
Vitamina B2 mg0,57; Niacina
MG 6,4; Ácido Pantotênico
387 mg1,9; Vitamina B6 mg 0,3;

LATA

750

LATA

500

Ácido Fólico mcg 66,5;
Vitamina
B12
mcg1,3;
Biotina mcg
9,5 Vitamina
C mg 57;Colina mg52. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Obs.:
cota
reservada do item 127 para
ME/EPP/MEI
Aptamil
AR (800g)
Alimento especial, fórmula
anti-regurgitação
para
lactentes com composição
específica para condições
de refluxo gastroesofágico.
Indicado para alimentação
de lactentes desde o
nascimento até os 12 meses
com
sintomas
de
regurgitação e/ou refluxo
gastroesofágico, lata de
400g. Com rendimento de
acordo com a descrição do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 128
388 para ME/EPP/MEI
Aptamil 02 soja (800g) Fórmula infantil à base de
proteína isolada de soja
enriquecida com ferro e
adicionada de L-metionina.
Isenta de sacarose, lactose
e proteínas lácteas. Indicado
para lactentes a partir do 06
meses com intolerância à
lactose ou em situações nas
quais for indicado retirar o
leite de vaca da dieta com a
seguinte
composição
nutricional por cada porção
de 100 g de pó: Proteínas
15,4g; Carboidratos 52,9g;
Lipídios
25,2g;
Ácido
linoléico 3,25g; Ácido alfalinolênico 0,57g; Relação
Ácido Linoléico/ α-Linolênico
389 5,6 g; Cálcio 650mg; Fósforo

LATA
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438mg; Relação Cálcio:
Fósforo 1,5; Ferro 8,4 mg;
Sódio
237mg;
Potássio
699mg;
Cloreto 438mg;
Magnésio 55mg; Zinco 5,6
mg; Cobre 300 mcg; Iodo
119 mcg; Vitamina A mcg /
UI 543 / 1810; Vitamina E
mcg / UI 13 / 520; Vitamina
D mg / UI 5,7 / 8,5; Vitamina
K mcg44; Vitamina B1
mg0,28; Vitamina B2 mg0,7;
Niacina
mg2,8;
Ácido
Pantotênico mg2; Vitamina
B6 mg0,28; Ácido Fólico
mcg76;
Vitamina
B12
mcg1,7;
Biotina mcg14;
Vitamina C mg60. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade.
Obs.:
cota
reservada do item 129 para
ME/EPP/MEI
Ensure - Alimento à base de
água, xarope de milho,
caseinato
de
sódio,
sacarose, óleo de canola,
óleo de girassol, proteina
isolada do leite, minerais,
óleo de milho, proteína
isolada de soja, vitaminas,
dextrose, maltodextrina, óleo
de girassol, emulsificantes
(lecitina
de
soja,
carboximetilcelulose sódica,
celulose
microcristalina),
aromatizantes, reguladores
de acidez e espessante
goma gelana. Não contém
glúten.
Fórmula
para
pacientes com necessidades
adicionais de nutrientes ou
para aqueles que requerem
baixo
volume
de
alimentação.
Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
390 de fabricação e prazo de

LITRO
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validade.
Alimentação
Enteral por sonda. Obs.:
cota reservada do item 130
para ME/EPP/MEI
Isosource Soya (1litro) Definição do produto: ideal
para
as dietas
Normocalórica,
normoprotéica,
normolipídica, pois possui
uma
fórmula
nutricionalmente completa e
balanceada,
com
baixa
osmolalidade. Isenta de
sacarose, lactose e glúten, e
com 100% de proteína de
soja
é
ideal
para
a recuperação do estado
nutricional do
paciente. Indicações:
Especialmente criada para
atender às necessidades
nutricionais na manutenção
ou recuperação do estado
nutricional de
pacientes.
Características
Técnicas:
Densidade calórica: 1.2 kcal
/
ml.
Proteinas: 14%.
Carboidratos:
56%.
Gorduras:
30%.
Fonte
Proteica: 100% proteína
isolada de soja. Relação
calorica não-proteica: gN 149:1.
Osmolalidade:
360mosm/kg
de
água.
Forma
de
apresentção: Tetra Square
1L.
Sabor:
Baunilha.
Ingredientes:
Água
deionizada,
maltodextrina,
proteína isolada de soja,
triglicerídeos
de
cadeia
média, óleo de canola,
citrato de potássio, citrato de
sódio,
fosfato
tricálcico,
bitartarato de colina, cloreto
de potássio, óxido de
magnésio,
palmitato
de
vitamina a, ascorbato de
sódio, acetato de vitamina e,
sulfato ferroso, vitamina D,
sulfato
de
zinco,
391 niacinamida, sulfado de

UNID

625

manganês,
vitamina
K,
pantotenato
de
cálcio,
gluconato de cobre, biotina,
vitamina B6, iodeto de
potássio,
vitamina
B2,
vitamina
B1,selenito
de
sódio, ácido fólico, vitamina
B12, acetato de cromo,
molibdato
de
sódio,
antiespumantes: mono e
diglicerídios
de
ácidos
graxos, estabilizante: lecitina
de
soja,
espessante:
carragena,
aromatizante
artificial de baunilha, corante
natural de urucum. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade. Embalagem de
1litro. Obs.: cota reservada
do
item
136
para
ME/EPP/MEI
Nutren
1.0
(400g)
Suplemento
nutricional
composto com 70% FOS frutooligossacarídeo e 30%
inulina, composto de Leite
em
pó
desnatado,
maltodextrina,
frutooligossacarídeos,
gordura
láctea,
inulina,
minerais
(carbonato
de
magnésio, pirofosfato férrico,
sulfato de zinco, sulfato de
manganês, sulfato de cobre
e iodeto de potássio),
vitaminas
(vitamina
C,
vitamina PP, vitamina E,
inositol,
pantotenato
de
cálcio, vitamina B6, vitamina
B1, vitamina A, ácido fólico,
vitamina D, vitamina B2,
biotina, vitamina K, vitamina
B12),
aromatizante
e
emulsificante lectina de soja.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
392 contendo data de fabricação

LATA
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e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 141
para ME/EPP/MEI
Nutren senior (370g) Suplemento oral completo,
hipercalórico, hiperpróteico e
normolipídico. Esecialmente
criado para atender as
necessidades
específicas
dos idosos. Alimento para
suplementação de nutrição
enteral ou oral. Contém
ACT-3,
combinação
de
proteína, vitamina D e cálcio.
Além disso, oferece 26
vitaminas e minerais, e 2,2g
de fibras. Ingredientes: Leite
em
pó
desnatado,
maltodextrina,
proteína
isolada do soro do leite de
vaca, caseinato de cálcio
obtido do leite de vaca,
gordura
láctea,
frutooligossacarídeos,
inulina, minerais (citrato de
cálcio,
carbonato
de
magnésio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, fosfato de
cálcio, sulfato de manganês,
sulfato de cobre e selenato
de
sódio),
vitaminas
(vitamina C, bitartarato de
colina, vitamina E, inositol,
vitamina D, vitamina A,
niacina,
pantotenato
de
cálcio, vitamina B1, vitamina
B6, vitamina K, vitamina B2,
ácido fólico, vitamina B12 e
biotina)
e
emulsificante
lecitina de
soja.
NÃO
CONTÉM GLÚTEN. Com
rendimento de acordo com a
descrição do fabricante.
Informações nutricionais na
embalagem, contendo data
de fabricação e prazo de
validade . Obs.: cota
reservada do item 145 para
393 ME/EPP/MEI
Peptamen Junior Pó Alimento especial a base de
Maltodextrina, proteína de
394 soro de leite hidrolisada,

LATA

750

LATA
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sacarose, triglicérides de
cadeia média, amido, óleo
de soja, óleo de girassol de
alto teor oléico, lecitina de
soja, fosfato de cálcio,
fosfato de potássio, fosfato
de
sódio
,
vitaminas
(vitamina
C,
taurina,
vitamina E, vitamina PP,
ácido pantotênico, betacaroteno,
vitamina
B6,
vitamina B1, vitamina B2,
vitamina A, ácido fólico,
biotina,
vitamina
D
e
vitamina K), cloreto de
potássio, cloreto de sódio,
minerais
(zinco,
ferro,
manganês, cobre, cromo,
selênio, molibdênio e iodo),
bitartarato de colina, cloreto
de magnésio, L-carnitina e
aromatizante, Lata 400g.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 146
para ME/EPP/MEI
Pregomim
Alimento
especial à base de proteína
hidrolisada. Indicado para
alergia á proteína do leite de
vaca, diarréia persistente,
distúrbios absortivos leves.
Isento de lactose, galactose,
sacarose, frutose e glúten
Lata 400g.Com rendimento
de acordo com a descrição
do fabricante. Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 148
395 para ME/EPP/MEI
Sustagen
(400g)
Complemento alimentar com
30 vitaminas e minerais, 0%
de gordura e nutrientes
balanceados.
O
complemento alimentar é
396 indicado para adolescentes,

LATA
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adultos e idosos que estão
abaixo do peso ou precisam
de um reforço de vitaminas e
minerais, como esportistas
e/ou pessoas que rejeitam
algum tipo de alimento. O
consumo deve estar aliado a
uma dieta equilibrada e
hábitos de vida saudáveis.
Não contém quantidades
significativas de gorduras
totais,
trans,
saturadas,
monoinsaturadas,
polinsaturadas e colesterol. *
%VD: valores diários de
referência com base em
uma dieta de 2000 kcal e as
Vitaminas e Minerais com
base na IDR de adultos
(Resoluções ANVISA 360/03
e 269/05). Seus valores
diários podem ser maiores
ou menores dependendo de
suas
necessidades
energéticas.
Ingredientes:
Maltodextrina, açúcar, leite
em pó desnatado, fosfato de
cálcio dibásico, bitartarato
de
colina,
óxido
de
magnésio, carbonato de
cálcio,
vitamina
C,
mioinositol, sulfato de zinco,
vitamina E, sulfato ferroso,
niacina,
vitamina
A,
pantotenato
de
cálcio,
sulfatos de manganês e de
cobre, fluoreto de sódio,
vitaminas B6, B2 e B1,
molibdato
de
sódio,
aromatizantes,
corante
artificial ponceau e corante
natural
vermelho
de
beterraba,
espessante
carragenina. Não contém
Glutén. Contém Lactose.
Disponíveis nos sabores,
Chocolate,
Baunilha,
Banana. Lata com 400g.
Com rendimento de acordo
com
a
descrição
do
fabricante.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação

397

398

399

400

e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 150
para ME/EPP/MEI
Aptamil Soja 1 - Fórmulas à
base de proteína de soja
isolada, enriquecida com
ferro e adição do aminoácido
L-metionina. Não contêm
sacarose,
lactose
e
proteínas do leite, sendo
indicados, respectivamente,
para bebês do zero aos 6
meses de idade e a partir
dos 6
meses com intolerância
à
lactose ou
que
tenham
indicação médica para retirar
o
leite
de
vaca
da
alimentação.
Informações
nutricionais na embalagem,
contendo data de fabricação
e prazo de validade. Obs.:
cota reservada do item 165
para ME/EPP/MEI
Papel Higiênico rolo com
60mts. Papel higiênico em
rolo, folha simples, fardo
com 64 rolos de 60 metros x
10 cm cada, alta maciez e
resistência, 100% celulose.
Obs.: cota reservada do
item 316 para ME/EPP/MEI
Saco
de
lixo
100L.
75x105cm Fardo com 100
unidades.
Obs.:
cota
reservada do item 327 para
ME/EPP/MEI
Fralda
Geriátrica
incontinência intensa P,
Pacote com 10 unidades.
Obs.: cota reservada do
item 379 para ME/EPP/MEI

LATA

250

Fardo

445

Pacote
1.172

Pacote
1.250
VALOR GLOBAL 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
LOCAL E DATA:

CARIMBO E ASSINATURA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº,
________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a)
______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA que inexiste
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está
impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração Pública,
e que se compromete a comunicar ocorrência a de fatos supervenientes, sob pena de
responsabilização nos termos da lei.

Local, ____ de _______________ de 2018.

Nome legível: ___________________________________________________
Qualificação: ____________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________

CARIMBO DA EMPRESA

