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1 350,000 UN Achocolatado em pó. Com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega. O produto deverá ser isento de gordura
saturada na porção (20g) e no máximo 30mg de
sódio/porção. Embalagem 400g. Validade mínima de
02 meses a contar da data de entrega.  

2 150,000 UN Açafrão da terra (cúrcuma) moída Pura. Não deve
apresentar sujidade, umidade, bolor, coloração,
misturas e peso insatisfatório. Embalagem deve estar
intacta, e conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote,
peso e informações nutricionais. Embalagem 50g.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.  

3 300,000 PCT Açúcar cristal. Não deve apresentar sujidade,
umidade, bolor, coloração, misturas e peso
insatisfatório. Embalagem deve estar intacta, e conter
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 2Kg.
Validade mínima de 04 meses a contar da data de
entrega.
 

4 10,000 UN Adoçante Dietético em pó à base de Stévia 100%
Forno e Fogão - adoçante dietético à base de stévia.
Na embalagem deverá constar o nome e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade,
número do lote e tabela de informações nutricionais.
Validade mínima de 24 meses a contar a partir da
data da entrega (embalagem de 400g). 

5 15,000 UN Adoçante Dietético líquido Stévia 100% - adoçante
dietético à base de stévia. Na embalagem deverá
constar o nome e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, número do lote e
tabela de informações nutricionais. Validade mínima
de 24 meses a contar a partir da data da entrega
(embalagem de 80ml). 

6 200,000 UN Amido de milho. Não deve apresentar sujidade,
umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração,
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misturas e peso insatisfatório. Embalagem deve estar
intacta, e conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de fabricação,
data de validade, lote, peso e informações
nutricionais. Embalagem 1Kg.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

7 200,000 UN Arroz branco polido tipo 1. Grupo: beneficiado,
Subgrupo: polido, Classe: longo fino, Tipo I. O
produto não deve apresentar grãos disformes,
impurezas (grãos queimados, pedras, cascas e
carunchos), cheiro forte, intenso e não característico,
preparação dietética final inadequada -
empapamento. Embalagem deve estar intacta, e
conter no mínimo as seguintes informações: nome
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote, peso
e informações nutricionais. Embalagem 5Kg.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

8 100,000 PCT Arroz Parboilizado, tipo 1. Longo, grãos inteiros,
isento de sujidades, materiais estranhos. Procedência
nacional e de safra corrente. Deve possuir data de
fabricação e validade. A embalagem deve estar de
acordo com a legislação vigente. Embalagem 5Kg.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega. 

9 300,000 UN Aveia em flocos. Não deve apresentar sujidade,
umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração,
misturas e peso insatisfatório. Embalagem deve estar
intacta, e conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote,
peso e informações nutricionais. Embalagem 500g.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

10 60,000 PCT Biscoito doce sem lactose e sem glúten. Biscoito tipo
cookies, contendo farinha de arroz integral, açúcar
mascavo, óleos vegetais (palma e milho) integral,
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fécula de mandioca, extrato de soja, maltodextrina,
agentes de crescimento (fosfato monocálcico,
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio),
estabilizante natural lecitina de soja e aromas.
Embalagem 150g. Validade mínima de 01 meses a
contar da data de entrega. 

11 500,000 UN Biscoito doce tipo Maria. Não poderá apresentar
umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo
aceito até 10% de biscoitos quebrados), bolachas mal
cozidas, queimadas, ou com características
organolépticas anormais. Embalagem deve estar
intacta, e conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote,
peso e informações nutricionais. Embalagem 400g.
Validade mínima de 01 meses a contar da data de
entrega. 

12 500,000 UN Biscoito salgado água e sal ou cream cracker. Não
poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados
(percentual máximo aceito até 10% de biscoitos
quebrados), bolachas mal cozidas, queimadas, ou
com características organolépticas anormais.
Embalagem deve estar intacta, e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 400g. Validade
mínima de 01 meses a contar da data de entrega. 

13 300,000 PCT Biscoito salgado integral.  Não poderá apresentar
umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo
aceito até 10% de biscoitos quebrados), bolachas mal
cozidas, queimadas, ou com características
organolépticas anormais. Embalagem deve estar
intacta, e conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote,
peso e informações nutricionais. Embalagem 400g.
Validade mínima de 01 meses a contar da data de
entrega.
 

14 450,000 KG Bolacha caseira com glace. Não poderá apresentar
umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo
aceito até 10% de biscoitos quebrados), bolachas mal
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cozidas, queimadas, ou com características
organolépticas anormais, deve possuir consistência
macia e sabor agradável. Confeccionadas a partir de
matéria prima de boa qualidade, acondicionadas em
bandejas de isopor ou embalagens plásticas
transparentes de 1Kg, rotulada com data de
fabricação e prazo de validade, bem como
informações nutricionais do produto. 

15 100,000 VD Café tradicional. Solúvel granulado, moído,
embalagem de 200 gramas, devidamente selecionado
e de primeira qualidade, prazo mínimo de validade de
12 meses e apresentando data de fabricação, o
produto deverá ter registro no ministério da saúde e
atender a portaria 451/97 do ministério da saúde e a
resolução 12/78 da comissão nacional de normas e
padrões para alimentos - CNNPA. Embalagem 200g.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
entrega. 

16 120,000 UN Canela moída. Produto alimentício em pó fino, puro.
Deve apresentar aspecto e cor característica.
Embalagem com identificação de fornecedor, data de
validade e demais especificações exigidas na
legislação vigente. Registro no órgão competente.
Embalagem 25g.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

17 400,000 KG Carne bovina sem osso de primeira.  Características:
carne acondicionada em embalagem plástica, atóxica,
resistente e transparente, com rótulo contendo
identificação da empresa, registro no SIM 002,
identificação do tipo de carne, com data de
fabricação e prazo de validade. 

18 1.000,000 KG Carne bovina moída de primeira. Características:
carne acondicionada em embalagem plástica, atóxica,
resistente e transparente, em pacotes de 1Kg, com
rótulo contendo identificação da empresa,
identificação do tipo de carne, com data de
fabricação e prazo de validade. 

19 1.300,000 KG Carne de Frango coxa e sobrecoxa com osso.
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Características: congelado, a ave deve ter contornos
definidos, firmes e sem manchas, coloração clara,
pele aderente e odor característico. Não deve
apresentar sujidades, penas e carcaça. Não pode
conter excesso de gelo.  Embalagem deve estar
intacta e conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote,
peso e informações nutricionais.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

20 1.000,000 KG Carne de frango peito, Características: congelado, a
ave deve ter contornos definidos, firmes e sem
manchas, coloração clara, pele aderente e odor
característico. Não deve apresentar sujidades, penas e
carcaça. Não pode conter excesso de gelo.  
Embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

21 500,000 KG Carne suína de primeira. Carne suína pernil, sem
pele, sem osso, congelada, embalada em filme de
PVC transparente ou saco plástico transparente.
Inspecionada. Deve possuir identificação do produto,
com data de fabricação e validade. A embalagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de até 500 gramas. 

22 200,000 UN Chocolate em pó solúvel. 50% cacau, deve possuir
data de fabricação e validade. A embalagem deve
estar de acordo com a legislação vigente.
Acondicionado em embalagem de 200 gramas.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega. 

23 150,000 UN Coco ralado. Características técnicas: produto
alimentício desidratado contendo polpa de coco
desidratada e parcialmente desengordurada, deve
apresentar coloração branca e consistência firme.
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Sabor característico, sem sinais de ranço ou amargor
e ausente de sujidades. Embalagem deve estar intacta,
e conter no mínimo as seguintes informações: nome
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote, peso
e informações nutricionais. Embalagem 100g.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

24 130,000 UN Colorau. Produto alimentício. Deve apresentar
aspecto e cor característica. Embalagem com
identificação de fornecedor, data de validade e
demais especificações exigidas na legislação vigente.
Embalagem 1Kg. Validade mínima de 02 meses a
contar da data de entrega. 

25 60,000 UN Cravo da Índia. Produto alimentício. Deve apresentar
aspecto e cor característica. Embalagem com
identificação de fornecedor, data de validade e
demais especificações exigidas na legislação vigente.
Registro no órgão competente. Embalagem 15g.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

26 650,000 KG Cuca. Embalagem plástica, não tóxica, não apresentar
bolores, data de validade, deve estar conforme
legislação vigente, média de 700g cada. 

27 130,000 UN Doce de Leite. Embalagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 1 Kg.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

28 250,000 UN Ervilha congelada. Embalagem deve estar intacta,
conter no mínimo as seguintes informações: nome
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote, peso
e informações nutricionais. Embalagem 300g.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega. 

29 500,000 UN Extrato de tomate. Sachê, deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,

PRAZOS:
2) Entrega dos Materiais/Serviços:
3) Condições de Pagamento:
4) Validade dos Preços Cotados:

CFE. DECRETO MUNICIPAL 1604/17 (ORDEM CRONOLÓGICA)

Observações: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Alimentação Escolar.

SHEILA KELEN TICHOTA VALENÇA Assinatura e Carimbo do Fornecedor

1) Devolução da Presente Coleta em: 07/01/2022 até as 16:00 Hs.

Diretor Depto de Compras e Licitações

Em: ______/______/__________

Finalidade: POSTERIOR LICITAÇÃO



COLETA DE PREÇOS Nº 224/2021
Departamento de Compras e Licitações

C.N.P.J.: 87.612.933/0001-18

Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves

Em: 23/12/2021

Fornecedor:

Endereço:

C.N.P.J.:

Código:

Insc. Estadual:

Cidade:

Fone:

UF:

7 de 13Folha:

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. Valor Total

ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 340g.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

30 350,000 UN Farinha de milho amarelo, média. Não poderá estar
úmida, fermentada, rançosa, apresentar cor escura ou
mistura com outras farinhas, formação de grumos
(umidade), resíduos ou impurezas. Embalagem deve
estar intacta e conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote, peso e informações nutricionais.
Embalagem 1Kg.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

31 250,000 UN Farinha de trigo especial.  Características técnicas:
Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Não
poderá estar úmida, fermentada, rançosa, apresentar
cor escura ou mistura com outras farinhas, formação
de grumos (umidade), resíduos ou impurezas.
Embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 5Kg.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

32 100,000 UN Fermento biológico seco instantâneo para pão.
Embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 125g.
Validade mínima de 01 meses a contar da data de
entrega.
 

33 200,000 UN Fermento em pó químico instantâneo para bolo.
Embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
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informações nutricionais. Embalagem 200g.
Validade mínima de 01 meses a contar da data de
entrega.
 

34 150,000 UN Gergelim branco natural. Sem casca, sem sujidades
ou gravetos, primeira qualidade, embalagem plástica
com 200g, com especificações do produto,
informações do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. 

35 1.100,000 UN Iogurte integral com polpa de fruta. Diversos sabores,
embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 1L. 

36 80,000 UN Iogurte sem lactose 0% lactose. Diversos sabores,
embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 170g. 

37 900,000 UN Leite em pó integral. Embalagem deve estar intacta e
conter no mínimo as seguintes informações: nome
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote, peso
e informações nutricionais. Embalagem 400g.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
entrega.
 

38 50,000 UN Leite de arroz - Embalagem Tetra pak, contendo 1
litro do produto. Deverá constar o registro do
Ministério da Agricultura. Prazo de validade: mínimo
3 meses. Data de fabricação: máximo 30 dias.
Embalagem 1L. 

39 100,000 UN Leite Zero lactose. Leite UHT Integral para dietas
com restrição de lactose. Ingredientes: Leite Integral,
estabilizantes (Citrato de sódio, monofosfato de
sódio, difosfato de sódio e tripolifosfato de sódio) e
enzima lactase. Embalagem Tetra pak, contendo 1
litro do produto. Deverá constar o registro do
Ministério da Agricultura. Prazo de validade: mínimo
3 meses. Data de fabricação: máximo 30 dias.
Embalagem 1L. 
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40 200,000 UN Lentilha. Características técnicas: lentilha tipo 1. Não
poderá apresentar grãos disformes, coloração dos
grãos com nuances diferentes, impurezas (grãos
partidos e pedras), bolor, mofo e caruncho.
Embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem de 500g.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

41 150,000 UN Linhaça dourada, em semente. Puras, livres de
sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do
registro no ministério da agricultura, contendo 500g
de peso líquido. Embalagem 500g. Validade mínima
de 02 meses a contar da data de entrega. 

42 1.500,000 KG Maçã nacional. Características Gerais: sem defeitos,
apresentando tamanho e cor uniforme, devendo ser
bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas,
terem atingido grau máximo de tamanho, aroma, cor
e sabor próprios da espécie e variedades. A polpa
deve estar intacta e firme. 

43 500,000 KG Mamão formosa. Características Gerais: serem
suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma,
sabor e cor próprios da espécie. Os mesmos não
serão aceitos caso estejam murchos, amassados ou
em estado de decomposição.  

44 500,000 KG Manga. Características Gerais: sem defeitos,
apresentando tamanho e cor uniforme, devendo ser
bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas,
terem atingido o grau máximo de tamanho, aroma,
cor e sabor próprios da espécie e variedades. A polpa
deve estar intacta e firme.  

45 160,000 UN Manteiga sem sal. Embalagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 200g. Validade
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mínima de 02 meses a contar da data de entrega. 
46 100,000 UN Massa com ovos tipo Cabelinho de Anjo. Macarrão

com ovos tipo cabelinho de anjo, deverá ser
fabricado a partir de matérias primas de 1° qualidade;
as massas ao serem postas na água não devera
turvalas antes da cocção; não podendo estar
fermentada ou rançosas; na embalagem não poderá
haver a mistura de outros tipos de macarrão; com
rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a
mais do peso antes da cocção - embalagem com
500gr. 

47 200,000 UN Massa com ovos tipo letrinhas/alfabeto. Massa com
ovos tipo letrinhas, deverá ser fabricado a partir de
matérias primas de 1° qualidade; as massas ao serem
postas na água não devera turvalas antes da cocção;
não podendo estar fermentada ou rançosas; na
embalagem não poderá haver a mistura de outros
tipos de macarrão; com rendimento mínimo após o
cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção
- embalagem com 500gr. 

48 500,000 PCT Massa com ovos tipo macarrão espaguete. Não
deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou
fragilidade à pressão dos dedos. Pós-cocção a massa
não poderá apresentar textura ou consistência de
empapamento.  Embalagem deve estar intacta, e
conter no mínimo as seguintes informações: nome
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote, peso
e informações nutricionais. Embalagem de 500g.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
entrega.
 

49 500,000 PCT Massa com ovos tipo parafuso. Não deverá
apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à
pressão dos dedos. Pós-cocção a massa não poderá
apresentar textura ou consistência de empapamento.
Embalagem deve estar intacta, e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem de 500g.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
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entrega.
 

50 50,000 UN Massa de arroz sem glúten, espaguete. Não deverá
apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à
pressão dos dedos. Pós-cocção a massa não poderá
apresentar textura ou consistência de empapamento.
Embalagem deve estar intacta, e conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 500g.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
entrega.
 

51 800,000 UN Massa para pizza. Deve apresentar 35cm de
diâmetro. Pré-pronta, em embalagem plástica, não
tóxica, não apresentar bolores, com aproximadamente
250g, contendo data de validade. 

52 600,000 UN Óleo de soja refinado.  Características técnicas: óleo
de soja refinado, 100% natural. Não deve apresentar
embalagem frágil, com mistura de outros óleos,
cheiro forte, intenso e volume insatisfatório.
Embalagem: acondicionada em recipientes de
plástico, não apresentando amassamento, vazamento
ou abaulamento, deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote, peso e informações nutricionais.
Embalagem 900ml.
Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega.
 

53 400,000 DZ Ovos de galinha. Tipo grande, casca lisa, limpos e
não trincados, novos, embalagem em dúzias, ou
cartelas de 2,5 dúzias, em caixa de papelão.  

54 100,000 UN Orégano. Deve apresentar aspecto e cor
característica. Embalagem com identificação de
fornecedor, data de validade e demais especificações
exigidas na legislação vigente. Registro no órgão
competente. Embalagem 50g.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
entrega.
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55 50,000 KG Pão de milho sem glúten, tamanho médio da unidade

50g embalagem plástica de 1 kg, conforme legislação
vigente, não tóxica e com data de validade. 

56 800,000 KG Pão doce sovado, para cachorro quente, de primeira
qualidade, de 50 gramas embalagem plástica de 1 kg,
conforme legislação vigente, não tóxica e com data
de fabricação e de validade. 

57 450,000 KG Pão integral, para cachorro quente, composto de no
mínimo 50% de farinha integral de primeira
qualidade, de 50 gramas, embalagem plástica de 1 kg
conforme legislação vigente, não tóxica, com data de
fabricação e de validade. 

58 150,000 KG Pêra. Selecionada, de primeira qualidade, tamanho
médio, em processo de amadurecimento, sem danos
mecânicos e físicos.  

59 500,000 UN Queijo Mussarela fatiado - Produto deve conter
cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos,
textura firme e sem buracos. A embalagem do
produto deve ter o Selo do Serviço de Inspeção
Federal (S.I.F.), conter registro da data de fabricação,
peso e validade estampada no rótulo. Embalagem de
400g. 

60 350,000 UN Sagu. Embalagem deve estar intacta e conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote, peso e
informações nutricionais. Embalagem 500g.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
entrega.
 

61 250,000 UN Sal fino refinado iodado.  Características técnicas:
não deve apresentar sujidade, umidade e misturas
inadequadas ao produto. Embalagem deve estar
intacta e conter no mínimo as seguintes informações:
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote,
peso e informações nutricionais. Embalagem 1Kg.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
entrega.
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62 300,000 TB Vinagre de Vinho Tinto - de vinho tinto, fermentado
acético de álcool e água potável, conservante INS
224, corante natural INS 150c, acidez 4,0%,
acondicionado em embalagem pet com tampa
inviolável, hermeticamente vedado com capacidade
de 750 ml, validade mínima de 24 meses a contar a
partir da data de entrega. Na embalagem deverá
constar o nome e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, número do lote e
tabela de informação nutricional. Embalagem 750ml.
Validade mínima de 03 meses a contar da data de
entrega. 
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