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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021.
PARTES:

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS.
CNPJ: 03.155.926/0001-44.

COMPROMITENTES FORNECEDORES:

ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.
CNPJ: 10.144.274/0001-08.
Valor Total: R$ 25.601,00 (vinte e cinco mil seiscentos e um reais).

BRUNO ROQUE DE VASCONCELOS - ME.
CNPJ: 11.174.408/0001-04.
Valor Total: R$ 364.505,39 (trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cinco 

reais e trinta e nove centavos).

HOME NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EIRELI.
CNPJ: 26.328.458/0001-68.
Valor Total: R$ 611.707,00 (seiscento e onze mil setecentos e sete reais).

KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 27.024.068/0001-67.
Valor Total: R$ 3.742.296,93 (três milhões setecentos e quarenta e dois mil 

duzentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).

V4 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 40.572.454/0001-51.
Valor Total: R$ 163.180,86 (cento e sessenta e três mil cento e oitenta reais e 

oitenta e seis centavos).

SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 40.989.882/0001-84.
Valor Total: R$ 186.976,50 (cento e oitenta e seis mil novecentos e setenta e seis 

reais e cinquenta centavos).

Conforme documentação anexa aos autos, até a data de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, a empresa SANTI - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI não possui toda a documentação exigida pelo Edital abaixo 
relacionado, para validar sua assinatura nesta ARP. Sendo assim, o promitente 
fornecedor será classificado como “não signatário” e seu registro de preços será 
cancelado, sem ônus.

PROCESSO Nº 040/2021: Pregão Eletrônico nº 008/2021.

OBJETO: Registro de Preços visando a eventual aquisição de gêneros de 
alimentação em geral, com recursos provenientes do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar-PNAE, objetivando atender as escolas municipais, Centros 
de Educação Infantil Municipais-CEIM’s, projetos e atividades coordenados pela 
Secretaria Municipal de Educação.

Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça 3411-7664
Vice-Prefeito Carlos Augusto  Ferreira Moreira 3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados Mariana de Souza Neto 3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social Diego Zanoni Fontes 3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial Ginez Cesar Bertin Clemente 3411-7626
Chefe de Gabinete Alfredo Barbara Neto 3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados Luis Arthur Spinola Castilho 3411-7120
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados Edvan Marcelo Morais 3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Jairo José de Lima 3411-7731
Guarda Municipal Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento 3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados Wolmer Sitadini Campagnoli 3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd Theodoro Huber Silva 3427-4040
Procuradoria Geral do Município Paulo César Nunes da Silva 3411-7761
Secretaria Municipal de Administração Vander Soares Matoso 3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar Ademar Roque Zanatta 3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social Elizete Ferreira Gomes de Souza 3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura Francisco Marcos Rosseti Chamorro 3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Cleriston Jose Recalcatti 3426-3672
Secretaria Municipal de Educação Ana Paula Benitez Fernandes 3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda Everson Leite Cordeiro 3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica Henrique Sartori de Almeida Prado 3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas Luis Gustavo Casarin 3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento Romualdo Diniz Salgado Junior (Interino) 3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Romualdo Diniz Salgado Junior 3424-3358

Prefeitura Municipal de Dourados 
 Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
CERIMONIAL

 

  Rua Coronel Ponciano, 1.700  

  Parque dos Jequitibás - CEP.: 79.839-900 

  Fone: (67) 3411-7150 / 3411-7626

E-mail: diariooficial@dourados.ms.gov.br   

  Visite o Diário Oficial na Internet:

http://www.dourados.ms.gov.br

ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
(ITENS EXCLUSIVOS) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

05 

Adoçante dietético líquido- 100% só stévia. Ingredientes: 
água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, 
conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, 
sem sacarina e sem acessulfame K. Unidades de 80 ml. 

UNID 100 ADOCYL R$2,90 

37 

COLORAU - A base urucum com mistura de fubá e óleos 
comestíveis, produto original da fábrica. O colorau deverá 
ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não 
deverá apresentar cheiro acre ou rançoso. Não poderá conter 
substâncias estranhas á sua composição normal. Aspecto: 
em pó fino, cor alaranjada, sabor e odor próprio do produto. 
Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Acondicionado 
em embalagens de 500g, contendo no corpo da embalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido de acordo com a Resolução nº 12 de 
1979 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos - CNP. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 

UNID 6.490 GUAPORE R$ 3,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNO ROQUE DE VASCONCELOS - ME 
(COTA PRINCIPAL - 75%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

08 

ALHO- cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e 
com brilho, de primeira qualidade. Apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da 
espécie e variedade, livres de ferimentos ou defeitos, não 
estando danificados por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade 
na coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 2.298 IN NATURA R$ 18,00 

14 

BANANA NANICA - de primeira qualidade, in natura, em 
penca, com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, 
uniformes, no grau máximo de evolução do tamanho, tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadaspara o consumo, não 
estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de 
origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, 
frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente e 
resistente, cometiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagemsecundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. 

KG. 57.363 IN NATURA R$ 1,80 

 
 

BRUNO ROQUE DE VASCONCELOS - ME 
(COTA RESERVADA - 25%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

09 
ALHO- cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e 
com brilho, de primeira qualidade. Apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da 

KG. 767 IN NATURA R$ 18,00 
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ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
(ITENS EXCLUSIVOS) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

05 

Adoçante dietético líquido- 100% só stévia. Ingredientes: 
água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, 
conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, 
sem sacarina e sem acessulfame K. Unidades de 80 ml. 

UNID 100 ADOCYL R$2,90 

37 

COLORAU - A base urucum com mistura de fubá e óleos 
comestíveis, produto original da fábrica. O colorau deverá 
ser preparado com matérias primas de boa qualidade e não 
deverá apresentar cheiro acre ou rançoso. Não poderá conter 
substâncias estranhas á sua composição normal. Aspecto: 
em pó fino, cor alaranjada, sabor e odor próprio do produto. 
Ausência de sujidades, parasitos e larvas. Acondicionado 
em embalagens de 500g, contendo no corpo da embalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido de acordo com a Resolução nº 12 de 
1979 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos - CNP. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 

UNID 6.490 GUAPORE R$ 3,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNO ROQUE DE VASCONCELOS - ME 
(COTA PRINCIPAL - 75%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

08 

ALHO- cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e 
com brilho, de primeira qualidade. Apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da 
espécie e variedade, livres de ferimentos ou defeitos, não 
estando danificados por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade 
na coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 2.298 IN NATURA R$ 18,00 

14 

BANANA NANICA - de primeira qualidade, in natura, em 
penca, com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, 
uniformes, no grau máximo de evolução do tamanho, tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadaspara o consumo, não 
estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de 
origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, 
frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente e 
resistente, cometiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagemsecundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. 

KG. 57.363 IN NATURA R$ 1,80 

 
 

BRUNO ROQUE DE VASCONCELOS - ME 
(COTA RESERVADA - 25%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

09 
ALHO- cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e 
com brilho, de primeira qualidade. Apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor próprias da 

KG. 767 IN NATURA R$ 18,00 

espécie e variedade, livres de ferimentos ou defeitos, não 
estando danificados por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade 
na coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

15 

BANANA NANICA - de primeira qualidade, in natura, em 
penca, com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, 
uniformes, no grau máximo de evolução do tamanho, tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadaspara o consumo, não 
estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de 
origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, 
frescas, firmes e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos ou defeitos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente e 
resistente, cometiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagemsecundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. 

KG. 19.121 IN NATURA R$ 1,80 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNO ROQUE DE VASCONCELOS - ME 
(ITENS EXCLUSIVOS) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

16 

BANANA MAÇÃ - De primeira qualidade, in natura, em 
penca, com 60% a 80% de grau de maturação climatizada, 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições  
adequadas para o consumo, não estarem golpeadas ou 
danificadas por quaisquer lesões de origem física ou 
mecânica que afetem a sua aparência, frescas, firmes e com 
brilho, estarem livres de resíduos de fertilizantes com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 6.303 IN NATURA R$ 3,60 

17 

BATATA DOCE- Tubérculo com aspecto, aroma e sabor 
típicos da variedade com uniformidade no tamanho e cor, 
deve estar livre de sujidades, parasitos e larvas, sem 
rachaduras e perfurações, sem corpos estranhos ou terra 
aderida à superfície externa. É indispensável uniformidade 
na coloração, tamanho e conformação.  Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagemsecundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 1.724 IN NATURA R$ 1,85 

18 

BATATA INGLESA - de primeira qualidade, lavada, 
tamanho médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e combrilho, sem corpos estranhos ou terra 
aderido à superfície externa. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. É indispensável uniformidade na 
coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 7.000 IN NATURA R$ 1,95 

19 
BETERRABA - De primeira qualidade, com folhas de 
tamanho médio, uniformes, tenros, sem corpos estranhos ou 
terra aderidos à superfície externa, folhas inteiras, de 

KG. 657 IN NATURA R$ 2,11 

coloração uniforme e sem manchas, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, tenras, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. É indispensável uniformidade na coloração,tamanho 
e conformação. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo 
de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

29 

CEBOLA de cabeça - Tamanho médio, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas.  
É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente 
e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. 

KG 7.200 IN NATURA R$ 2,80 

33 

CHEIRO VERDE: salsinha e cebolinha. lavadas em maço 
composto com as duas hortaliças, pesando 
aproximadamente 1 kg, frescas, sem folhas amareladas e 
secas, sem manchas escuras  sem corpos estranhos aderidos 
às folhas. Folhas verdes, sem traços de descoloração, 
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem 
apresentar coloração uniformes e típicos da variedade. Não 
são permitidos defeitos nas verduras que lhes alterem a sua 
conformação e aparência. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo 
de validade semanal. A embalagem secundária deverá ser 
em monoblocos plásticos e limpos. 

KG 1.878 IN NATURA R$ 12,14 

71 

MAMÃO - De primeira qualidade, in natura, tipo formosa, 
fruto com 60 a 80% do grau de maturação climatizado, tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condiçõesadequadas para o consumo, 
apresentando aroma e cor próprias da espécie e variedade, 
não estejam golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões 
de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência, 
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente 
e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. 

KG 

16.726 

IN NATURA 

R$ 2,00 

72 

MANDIOCA - Tipo branca ou amarela, primeira qualidade, 
raízes grandes, no grau normal de evolução do tamanho, 
sabor e cor próprios da espécie, uniformes, frescas, sem 
casca, sem ferimentos ou defeitos, cortadas em pedaços de 
aproximadamente 10 cm, não fibrosas, livres de umidade, 
congeladas á temperatura -18ºC (dezoito graus Celsius 
negativo). É indispensável uniformidade na coloração, 
tamanho e conformação. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo 
de validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 

3.465 

PÃO DA TERRA R$ 3,00 

74 

MEL DE ABELHA (1 KG) - Puro, o mel não poderá conter 
substâncias estranhas à sua composição normal, nem ser 
adicionado de corretivos de acidez. Poderá se apresentar 
parcialmente cristalizado e não apresentar caramelização 
nem espuma superficial, aspecto: líquido denso, viscoso, 
translúcido ou parcialmente cristalizado, cor: levemente 
amarelada a castanho-escura, sabor e odor próprio do 
produto. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.  
Acondicionado em embalagem de 1 Kg, confeccionado em 
material plástico. Ficha técnica. Apresentar laudo atestando 
pureza do produto. Rótulo contendo identificação da 
empresa, registro no SIM, SIE ou SIF. 

KG. 242 AP. BOA VISTA R$ 21,00 

87 

POLVILHO DOCE POLVILHO DOCE - Acondicionado 
em embalagem de plástico resistente mínimo de  500g. O 
produto deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentos de matéria terrosa parasitos, em perfeito 
estado de conservação. Não pode estar úmida, fermentada, 

UNID. 300 DONANA R$ 3,90 

nem rançosa, não devem apresentar manchas de cor escuras 
(mofo). Apresentando cor branca, odor e sabor próprio do 
produto. O produto deverá ser acondicionado em 
embalagens adequadas para as condições previstas de 
transporte e armazenamento e que confiram a proteção 
necessária contendo nocorpo da embalagem informações do 
fabricante, ingredientes eprazo de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

89 

REPOLHO Tipo verde, tamanho médio, primeira qualidade, 
com peso de 1 kg cabeças fechadas, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. 
Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos, fungos e larvas. É indispensável uniforme na 
coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagens transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal.  A embalagem 
secundaria deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 14.110 

IN NATURA R$ 1,90 

93 

VINAGRE DE MAÇÃ - Acondicionado em embalagem de 
750 ml, confeccionada em material plástico, contendo no 
corpo da embalagem informações do fabricante, 
composição e data de validade estampado na embalagem. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde ou 
Agricultura. 

UNID. 3.248 CHERIM R$ 3,35 

 
 
 
 
 
 
 

HOME NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EIRELI 
(COTA PRINCIPAL - 75%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

79 

ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de 
plástico, contendo 900ml. Contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante e data de validade. Características 
sensoriais: cor, odor e sabor característico, aspecto límpido e 
isento de impurezas a 25ºC. Não devem soltar ar com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos. O produto deve ter registro 
no Ministério da Agricultura e/u Ministério da Saúde. 

UNID. 52.830 CONCORDIA R$ 8,20 

 
 

HOME NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EIRELI 
(COTA RESERVADA - 25%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

04 

AÇÚCAR CRISTAL 2 KG- AÇÚCAR CRISTAL 2KG  - 
Sacarose de cana-de-acucar, na cor branca. Produto de 
primeira linha, acondicionado em embalagem de 2 kg, 
confeccionada em material plástico resistente, contendo 
informações do fabricante data de fabricacao e prazo de 
validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

UNID. 5.590 ESTRELA R$ 6,10 

80 

ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de 
plástico, contendo 900ml. Contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante e data de validade. Características 
sensoriais: cor, odor e sabor característico, aspecto límpido e 
isento de impurezas a 25ºC. Não devem soltar ar com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos. O produto deve ter registro 
no Ministério da Agricultura e/u Ministério da Saúde. 

UNID. 17.610 CONCORDIA R$ 8,20 

 
 

KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
(COTA PRINCIPAL - 75%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

03 AÇÚCAR CRISTAL 2 KG- AÇÚCAR CRISTAL 2KG  - UNID. 16.770 SONORA R$ 5,75 
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Sacarose de cana-de-acucar, na cor branca. Produto de 
primeira linha, acondicionado em embalagem de 2 kg, 
confeccionada em material plástico resistente, contendo 
informações do fabricante data de fabricacao e prazo de 
validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

06 

ALFACE-Tipo crespa, especial, com ou sem cabeça, 
frescas, em pé bem desenvolvido pesando 
aproximadamente 350g, firmes e bem desenvolvidas, 
apresentando grau de evolução completo do tamanho, 
aroma e cor próprias da espécie e variedade, livres de 
ferimentos ou defeitos, não estando danificadas por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente 
e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. 

KG. 5.588 CEASA R$ 9,90 

12 

ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, subgrupo polido, 
classe longo fino (agulhinha), tipo 1. Rotulagem segundo os 
padrões da resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério 
daSaúde.Acondicionado em embalagem plástica resistente 
de 5 kg. Nãodevem apresentar manchas escuras, brancas, 
avermelhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor 
ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros 
insetos). Lote acompanhado do certificado de classificação 
de origem vegetal expedido por órgão oficial. O Produto 
deverá ter registro do Ministerio da Agricultura e ou 
Ministério da Saúde. 

PACOTE 32.994 CORADINI R$ 18,54 

23 

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE BISCOITO DOCE 
SEM LACTOSE, Biscoito, sabor: maizena, características 
adicionais: sem lactose, tipo: bolacha, ingredientes: sem 
gordura trans identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido, em conformidade com a 
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da 
Saúde. Embalagem PCT 400G 

UNID. 75.915 DALLAS R$ 3,10 

26 

BISCOITO SALGADO - Cream craker, de primeira 
qualidade, vitaminado. Acondicionado em embalagem de 
400g, rotulagem segundo os padrões da resolução nº 259 de 
20/09/2002 do Ministério da Saúde. Os biscoitos ou 
bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo 
estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os 
biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de 
caracteres organoléticos anormais. Não devem apresentar 
cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não 
devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com 
perfurações (carunchos e outros insetos); devem estar 
inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto 
devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

PACOTE 23.671 DALLAS R$ 3,00 

31 

CHÁ MATE TOSTADO NATURAL - Chá mate tostado 
natural composto por folhas e talos de mate tostado. Com 
cor, odor e sabor característico do produto. Acondicionado 
em embalagens de 250g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, informações nutricionais, 
prazo de validade. Produto dentro dos padrões exigidos pela 
legislação vigente. 

UNID. 

19.288 UNIÃO 

R$ 2,20 

43 

FARINHA DE MANDIOCA As farinhas devem ser 
fabricadas a partir de matérias primas e limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não podem estar úmidas, 
fermentadas ou rançosas. Não devem ter cheiro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). Acondicionada em 
embalagem plástica resistente de 1 Kg, contendo no corpo 
da embalagem informações do fabricante, ingredientes 
edata de validade original do fabricante. 

UNID. 13.154 GABI R$ 3,01 

47 

FEIJÃO - Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em 
embalagem de 1 kg, rotulagem segundo os padrões da 
resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da Saúde. 
Deve ser colhido ao atingir o grau normal de evolução do 

KG. 38.925 BUTUI R$ 4,95 

tamanho e apresentado ao consumo em prefeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da 
variedade e espécie; estarem livres de enfermidades; não 
estarem danificados por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência, não estarem sujos de 
terrra, não conterem corpos estranhos aderentes á superfície 
externa, estarem isentas de umidade externa anormal, odor 
e sabor estranhos. Não devem conter perfurações 
(carunchos e outros insetos); não devem estar 
esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não 
devem apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o 
pacote for aberto. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

54 

LARANJA - Tipo pêra, in natura, de primeira qualidade, no 
grau máximo de evolução no tamanho, tamanho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente 
e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos 

KG. 84.756 CEASA R$ 0,95 

56 

LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo 
ser modificado. Acondicionado em embalagem de 400 
gramas, confeccionada em embalagem plástica ou lata, 
original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e 
data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve 
estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter 
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar 
com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve 
apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O 
leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e 
solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, 
cheiro azedo ourançoso, manchas escuras ou 
esverdeadas(mofo). O produto deverater registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

UNID. 5.613 ROMANO R$ 10,80 

59 

LEITE INTEGRAL Pasteurizado integral com no mínimo 3 
% de gordura – aspecto: líquido, cor: branco, apresentando 
cor e odor característico do produto, sem aditivos e 
coadjuvantes. Embalagem de 1 litro.Ausência de qualquer 
tipo de impurezas ou elementosestranhos. O Leite 
Pasteurizado deve ser envasado com materiais adequados 
para as condições previstas de armazenamento e que 
garantam a hermeticidade da embalagem e proteção 
apropriada contra a contaminação. A expedição do Leite 
Pasteurizado deve ser conduzida sob temperatura máxima 
de 4°C (quatro graus Celsius), mediante seu 
acondicionamento adequado, e entregue nos locais através 
de veículos com carroçarias providas de isolamento térmico 
e dotadas de unidade frigorífica.A embalagem secundária 
deve ser em monoblocos plásticos e limpos. O produto 
deverá estar de acordo com a Instrução Normativa nº. 51 de 
18/09/2002 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O produto deverá estar de acordo com a 
Instrução Normativa Nº 62, de 29 de dezembro de 2011 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

UNID. 101.010 MANA R$ 3,78 

62 

MAÇÃ in natura, vermelha, de primeira qualidade, madura, 
frutos de tamanho médio-TP 100/130, no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade 
na coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 

KG. 71.169 CEASA R$ 3,00 

pesagem e prazo devalidade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

64 

MACARRÃO - Tipo Parafuso, massa seca a base de farinha 
com ovos, fabricadas a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, não devem apresentar cor esverdeada com pontos 
brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de 
mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros 
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto 
no pacote. Acondicionado em embalagem de 500g, com 
especificações dos ingredientes, identificação do 
produto,marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

PACOTE 40.587 DALLAS R$ 1,95 

66 

MACARRÃO - Tipo espaguete, massa seca a base de 
farinha, massa com ovos, fabricados a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. 
Acondicionado em embalagem de 500g, com 
especificações dos ingredientes, identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Não 
devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e 
cinza (mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não 
devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos); 
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no 
pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 

PACOTE 48.668 DALLAS R$ 1,65 

77 

MOLHO DE TOMATE PRONTO MOLHO DE TOMATE 
PRONTO – Produto de ótima qualidade, contendo tomate, 
cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo vegetal, 
condimentos, sem glúten, isento de sujidades e 
fermentação, acondicionada em embalagem em papel 
alumizado (tetrapak) ou em sachê com envasamento a 
vácuo com peso mínimo de 340 GR em conformidade com 
a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da Saúde.  
Conformidade com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
Ministério da Saúde. 

UNID. 68.406 POLADORI R$ 1,00 

81 

OVOS - De galinha, tipo extra, classe A, branco, 
proveniente de avicultor com inspeção oficial-SIF O 
produto deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e 
limpa; não deve conter rachaduras; a clara deve ser firme e 
a gema inteira, abaulada no centro; quando colocado na 
água devem afundar. Acondicionados em embalagens 
contendo 12 unidades, contendo no corpo da embalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido mínimo de 720 g. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde/SIF. 

UNID. 14.441 CEASA R$ 5,20 

83 

PÃO - Tipo francês, pesando no mínimo 50g (com etiqueta 
de pesagem), produzido no dia do consumo, com matéria 
prima de primeira qualidade, elaborado com farinha de 
trigo especial, isento de impurezas e corpos estranhos. Deve 
apresentar duas crostas, uma interior e outra mais 
consistente, bem aderente ao miolo. O miolo deve ser 
poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos 
ao ser comprimido e não devem apresentar grumos duros, 
pontos negros, pardos ou avermelhados. Aspecto crocante, 
sabor, cor e odor característico do produto, este nãodeve 
estar cru por dentro e nem queimado na superfície. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 5.050 PÃO E 
COMPANHIA R$ 9,90 

85 

PÃO MANDI  - produto obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa, preparada com farinha de 
trigo especial, fermento biológico, água gelada, sal , açúcar, 
leite, margarina vegetal, ovo. Deve apresentar formato e 
tamanho característico ao tipo do pão. As superfície não 
devem não devem apresentar queimaduras e sua coloração 
deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou 
amarelo ocre, nas regiões mais expostas. O pão deve ser 
fabricado com matérias- primas de primeira qualidade, 
ausência de qualquer tipo de impurezas ou 
elementosestranhos. Produto com peso de 50 gramas 
unitário. 

KG. 39.060 PÃO E 
COMPANHIA R$ 8,00 

 

 
KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 

(COTA RESERVADA - 25%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

07 

ALFACE-Tipo crespa, especial, com ou sem cabeça, 
frescas, em pé bem desenvolvido pesando 
aproximadamente 350g, firmes e bem desenvolvidas, 
apresentando grau de evolução completo do tamanho, 
aroma e cor próprias da espécie e variedade, livres de 
ferimentos ou defeitos, não estando danificadas por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente 
e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos. 

KG. 1.863 CEASA R$ 9,90 

13 

ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, subgrupo polido, 
classe longo fino (agulhinha), tipo 1. Rotulagem segundo os 
padrões da resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério 
daSaúde.Acondicionado em embalagem plástica resistente 
de 5 kg. Nãodevem apresentar manchas escuras, brancas, 
avermelhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor 
ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros 
insetos). Lote acompanhado do certificado de classificação 
de origem vegetal expedido por órgão oficial. O Produto 
deverá ter registro do Ministerio da Agricultura e ou 
Ministério da Saúde. 

PACOTE 10.998 CORADINI R$ 18,54 

24 

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE BISCOITO DOCE 
SEM LACTOSE, Biscoito, sabor: maizena, características 
adicionais: sem lactose, tipo: bolacha, ingredientes: sem 
gordura trans identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido, em conformidade com a 
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da 
Saúde. Embalagem PCT 400G 

UNID. 25.305 DALLAS R$ 3,10 

27 

BISCOITO SALGADO - Cream craker, de primeira 
qualidade, vitaminado. Acondicionado em embalagem de 
400g, rotulagem segundo os padrões da resolução nº 259 de 
20/09/2002 do Ministério da Saúde. Os biscoitos ou 
bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo 
estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os 
biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de 
caracteres organoléticos anormais. Não devem apresentar 
cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não 
devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com 
perfurações (carunchos e outros insetos); devem estar 
inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto 
devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

PACOTE 

7.891 

DALLAS R$ 3,00 

32 

CHÁ MATE TOSTADO NATURAL - Chá mate tostado 
natural composto por folhas e talos de mate tostado. Com 
cor, odor e sabor característico do produto. Acondicionado 
em embalagens de 250g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, informações nutricionais, 
prazo de validade. Produto dentro dos padrões exigidos pela 
legislação vigente. 

UNID. 

6.430 

UNIÃO R$ 2,20 

44 

FARINHA DE MANDIOCA As farinhas devem ser 
fabricadas a partir de matérias primas e limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos. Não podem estar úmidas, 
fermentadas ou rançosas. Não devem ter cheiro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). Acondicionada em 
embalagem plástica resistente de 1 Kg, contendo no corpo 
da embalagem informações do fabricante, ingredientes 
edata de validade original do fabricante. 

UNID. 

4.385 

GABI R$ 3,01 

48 

FEIJÃO - Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em 
embalagem de 1 kg, rotulagem segundo os padrões da 
resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da Saúde. 
Deve ser colhido ao atingir o grau normal de evolução do 

KG. 12.975 BUTUI R$ 4,95 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.475      -  SUPLEMENTAR  -     04                   DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2021

 EXTRATOS

tamanho e apresentado ao consumo em prefeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da 
variedade e espécie; estarem livres de enfermidades; não 
estarem danificados por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência, não estarem sujos de 
terrra, não conterem corpos estranhos aderentes á superfície 
externa, estarem isentas de umidade externa anormal, odor 
e sabor estranhos. Não devem conter perfurações 
(carunchos e outros insetos); não devem estar 
esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não 
devem apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o 
pacote for aberto. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

55 

LARANJA - Tipo pêra, in natura, de primeira qualidade, no 
grau máximo de evolução no tamanho, tamanho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente 
e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagem secundária deve ser em monoblocos 
plásticos e limpos 

KG. 28.253 CEASA R$ 0,95 

57 

LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo 
ser modificado. Acondicionado em embalagem de 400 
gramas, confeccionada em embalagem plástica ou lata, 
original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e 
data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve 
estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter 
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar 
com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve 
apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O 
leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e 
solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, 
cheiro azedo ourançoso, manchas escuras ou 
esverdeadas(mofo). O produto deverater registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

UNID. 1.871 ROMANO R$ 10,80 

60 

LEITE INTEGRAL Pasteurizado integral com no mínimo 3 
% de gordura – aspecto: líquido, cor: branco, apresentando 
cor e odor característico do produto, sem aditivos e 
coadjuvantes. Embalagem de 1 litro.Ausência de qualquer 
tipo de impurezas ou elementosestranhos. O Leite 
Pasteurizado deve ser envasado com materiais adequados 
para as condições previstas de armazenamento e que 
garantam a hermeticidade da embalagem e proteção 
apropriada contra a contaminação. A expedição do Leite 
Pasteurizado deve ser conduzida sob temperatura máxima 
de 4°C (quatro graus Celsius), mediante seu 
acondicionamento adequado, e entregue nos locais através 
de veículos com carroçarias providas de isolamento térmico 
e dotadas de unidade frigorífica.A embalagem secundária 
deve ser em monoblocos plásticos e limpos. O produto 
deverá estar de acordo com a Instrução Normativa nº. 51 de 
18/09/2002 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O produto deverá estar de acordo com a 
Instrução Normativa Nº 62, de 29 de dezembro de 2011 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

UNID. 33.670 MANA R$ 3,78 

63 

MAÇÃ in natura, vermelha, de primeira qualidade, madura, 
frutos de tamanho médio-TP 100/130, no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de ferimentos ou defeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. É indispensável uniformidade 
na coloração, tamanho e conformação. Acondicionadas em 
embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 

KG. 23.724 CEASA R$ 3,00 

pesagem e prazo devalidade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

65 

MACARRÃO - Tipo Parafuso, massa seca a base de farinha 
com ovos, fabricadas a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, não devem apresentar cor esverdeada com pontos 
brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de 
mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros 
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto 
no pacote. Acondicionado em embalagem de 500g, com 
especificações dos ingredientes, identificação do 
produto,marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

PACOTE 13.530 DALLAS R$ 1,95 

67 

MACARRÃO - Tipo espaguete, massa seca a base de 
farinha, massa com ovos, fabricados a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. 
Acondicionado em embalagem de 500g, com 
especificações dos ingredientes, identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Não 
devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e 
cinza (mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não 
devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos); 
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no 
pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 

PACOTE 16.223 DALLAS R$ 1,65 

78 

MOLHO DE TOMATE PRONTO MOLHO DE TOMATE 
PRONTO – Produto de ótima qualidade, contendo tomate, 
cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo vegetal, 
condimentos, sem glúten, isento de sujidades e 
fermentação, acondicionada em embalagem em papel 
alumizado (tetrapak) ou em sachê com envasamento a 
vácuo com peso mínimo de 340 GR em conformidade com 
a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da Saúde.  
Conformidade com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
Ministério da Saúde. 

UNID. 22.803 POLADORI R$ 1,00 

82 

OVOS - De galinha, tipo extra, classe A, branco, 
proveniente de avicultor com inspeção oficial-SIF O 
produto deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e 
limpa; não deve conter rachaduras; a clara deve ser firme e 
a gema inteira, abaulada no centro; quando colocado na 
água devem afundar. Acondicionados em embalagens 
contendo 12 unidades, contendo no corpo da embalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido mínimo de 720 g. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde/SIF. 

UNID. 

4.814 

CEASA R$ 5,20 

84 

PÃO - Tipo francês, pesando no mínimo 50g (com etiqueta 
de pesagem), produzido no dia do consumo, com matéria 
prima de primeira qualidade, elaborado com farinha de 
trigo especial, isento de impurezas e corpos estranhos. Deve 
apresentar duas crostas, uma interior e outra mais 
consistente, bem aderente ao miolo. O miolo deve ser 
poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos 
ao ser comprimido e não devem apresentar grumos duros, 
pontos negros, pardos ou avermelhados. Aspecto crocante, 
sabor, cor e odor característico do produto, este nãodeve 
estar cru por dentro e nem queimado na superfície. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 

1.684 

PÃO E 
COMPANHIA R$ 9,90 

86 

PÃO MANDI  - produto obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa, preparada com farinha de 
trigo especial, fermento biológico, água gelada, sal , açúcar, 
leite, margarina vegetal, ovo. Deve apresentar formato e 
tamanho característico ao tipo do pão. As superfície não 
devem não devem apresentar queimaduras e sua coloração 
deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou 
amarelo ocre, nas regiões mais expostas. O pão deve ser 
fabricado com matérias- primas de primeira qualidade, 
ausência de qualquer tipo de impurezas ou 
elementosestranhos. Produto com peso de 50 gramas 
unitário. 

KG. 

13.020 

PÃO E 
COMPANHIA R$ 8,00 

 

 
KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 

(ITENS EXCLUSIVOS) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

10 

AMIDO DE MILHO -  Acondicionado em caixas de 500 g, 
rotulagemsegundo os padrões da Resolução nº 259 de 
20/09/2002 doMinistério da Saúde. Não deve ter cheiro 
azedo e nem manchas na  
cor escura (mofo). 

UNID. 160 GUAPORE R$ 3,00 

11 

ARROZ INTEGRAL - - Classe longo, fino, tipo I integral. 
O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas e 
preparação final dietética inadequada (empapamento). 
Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes 
de 1 kg no mínimo, em polietileno, transparente, atóxico.  

UNID. 1.000 CORADINI R$ 6,50 

20 

BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL BISCOITO DE 
ARROZ INTEGRAL, produtos a base de arroz integral e 
sal. Pacote com no mínimo 80 GR, composição sem glúten 
e sem lactose. Acondicionado em embalagem contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, de acordo com a Conformidade 
com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da 
Saúde. 

UNID. 500 CAMIL R$ 6,90 

25 

BISCOITO POLVILHO SALGADO BISCOITO 
POLVILHO SALGADO: produto elaborado a partir 
polvilho, gordura vegetal, ovos e sal, sem glúten, sem 
lactose. Acondicionado em embalagem mínima de 100g; 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, em 
conformidade com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
Ministério da Saúde. 

UNID. 400 QUALITA R$ 7,30 

28 

CAMOMILA CAMOMILA – Chá alimentação, tipo: chá 
de camomila, uso: alimentício contendo no corpo da 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido, em conformidade com a 
Resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da 
Saúde. Pacote de 15g 

UNID. 700 GUAPORE R$ 2,66 

30 

CENOURA - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho 
médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 
corpos estranhos e terra aderido à superfície. Com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 5.229 CEASA R$ 2,10 

39 

ERVA DOCE ERVA DOCE - Em grãos, natural, 
apresentando cor e odor próprio do produto, sabor 
agradável, levemente adocicado. A erva-doce deve ser 
constituída por frutos de espécimes vegetais genuínos, sãos, 
limpos e dessecados. Acondicionada em embalagem 
contendo no mínimo 15g., com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, em 
conformidade com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
Ministério da Saúde. 

UNID. 

700 GUAPORE R$ 2,45 

40 

ERVA SIDREIRA Chá alimentação, tipo: erva cidreira, 
uso: alimentício. Acondicionado em embalagem mínima de 
15g. Contendo no corpo da embalagem identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, em conformidade com a Resolução nº 259 de 
20/09/2002 do Ministério da Saúde. 

UNID. 

700 GUAPORE R$ 4,63 

42 

FARINHA DE ARROZ - Produto obtido pela moagem do 
grão de arroz. Devendo ser fabricada a partir de matérias 
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas. Não 
contendo glúten. Coloração Branca, cheiro e sabor 
característicos, pó fino homogêneo. De primeira qualidade, 
contendo especificações na embalagem,composição 
nutricional, ingredientes, data de fabricação, prazo de 
validade de no mínimo 6 meses, características 
organolépticas próprias do produto. Embalagem de 500g. 

UNID. 

160 URBANO R$ 11,62 

45 

FARINHA DE TRIGO - De primeira qualidade, especial, a 
farinha de trigo deve ser fabricada a partir de grãos de trigo 
sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Não pode estar úmida, fermentada, 
nem rançosa. Não deve apresentar manchas de cor escuras 
(mofo). Apresentando cor branca, odor e sabor próprio do 
produto. Acondicionada em embalagem de 1 kg, adequadas 
para as condições previstas de transporte e armazenamento 
e que confiram a proteção necessária, contendo no corpo da 

UNID. 

2.020 PANTANAL R$ 2,77 

pesagem e prazo devalidade semanal. A embalagem 
secundária deve ser em monoblocos plásticos e limpos. 

65 

MACARRÃO - Tipo Parafuso, massa seca a base de farinha 
com ovos, fabricadas a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, não devem apresentar cor esverdeada com pontos 
brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de 
mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros 
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto 
no pacote. Acondicionado em embalagem de 500g, com 
especificações dos ingredientes, identificação do 
produto,marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. 

PACOTE 13.530 DALLAS R$ 1,95 

67 

MACARRÃO - Tipo espaguete, massa seca a base de 
farinha, massa com ovos, fabricados a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. 
Acondicionado em embalagem de 500g, com 
especificações dos ingredientes, identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Não 
devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e 
cinza (mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não 
devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos); 
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no 
pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 

PACOTE 16.223 DALLAS R$ 1,65 

78 

MOLHO DE TOMATE PRONTO MOLHO DE TOMATE 
PRONTO – Produto de ótima qualidade, contendo tomate, 
cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo vegetal, 
condimentos, sem glúten, isento de sujidades e 
fermentação, acondicionada em embalagem em papel 
alumizado (tetrapak) ou em sachê com envasamento a 
vácuo com peso mínimo de 340 GR em conformidade com 
a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da Saúde.  
Conformidade com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
Ministério da Saúde. 

UNID. 22.803 POLADORI R$ 1,00 

82 

OVOS - De galinha, tipo extra, classe A, branco, 
proveniente de avicultor com inspeção oficial-SIF O 
produto deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e 
limpa; não deve conter rachaduras; a clara deve ser firme e 
a gema inteira, abaulada no centro; quando colocado na 
água devem afundar. Acondicionados em embalagens 
contendo 12 unidades, contendo no corpo da embalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido mínimo de 720 g. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde/SIF. 

UNID. 

4.814 

CEASA R$ 5,20 

84 

PÃO - Tipo francês, pesando no mínimo 50g (com etiqueta 
de pesagem), produzido no dia do consumo, com matéria 
prima de primeira qualidade, elaborado com farinha de 
trigo especial, isento de impurezas e corpos estranhos. Deve 
apresentar duas crostas, uma interior e outra mais 
consistente, bem aderente ao miolo. O miolo deve ser 
poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos 
ao ser comprimido e não devem apresentar grumos duros, 
pontos negros, pardos ou avermelhados. Aspecto crocante, 
sabor, cor e odor característico do produto, este nãodeve 
estar cru por dentro e nem queimado na superfície. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 

1.684 

PÃO E 
COMPANHIA R$ 9,90 

86 

PÃO MANDI  - produto obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa, preparada com farinha de 
trigo especial, fermento biológico, água gelada, sal , açúcar, 
leite, margarina vegetal, ovo. Deve apresentar formato e 
tamanho característico ao tipo do pão. As superfície não 
devem não devem apresentar queimaduras e sua coloração 
deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou 
amarelo ocre, nas regiões mais expostas. O pão deve ser 
fabricado com matérias- primas de primeira qualidade, 
ausência de qualquer tipo de impurezas ou 
elementosestranhos. Produto com peso de 50 gramas 
unitário. 

KG. 

13.020 

PÃO E 
COMPANHIA R$ 8,00 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 

23 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal nº 368, de 20 de julho de 2009, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar 
nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de março de 2018, 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se ainda, subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, 
as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), e pelas condições do edital, termos da proposta, mediante cláusulas e 
condições estabelecidas, nesta presente Ata de Registro de Preços.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: As obrigações decorrentes do fornecimento 
dos materiais constantes do Registro de Preços serão firmados diretamente com os 
órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, observada as condições 
estabelecidas no edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93 e será 
formalizada através de:

- Nota de Empenho ou documento equivalente, quando a execução não envolver 
obrigações futuras;

- Nota de Empenho ou documento equivalente e Contrato de execução, quando 
presente obrigações futuras.

PRAZO: 12 (doze) meses, conforme art. 12 do Decreto nº 7.892/13 e o inciso III 
do §3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, contados da data de publicação de seu 
extrato na Imprensa Oficial.

DATA DE ASSINATURA: 12 de agosto de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

 EXTRATOS

resistente de 500g no mínimo, à vácuo, contendo no corpo da 
embalagem informações do fabricante, ingredientes e data de 
validade original do fabricante e rotulagem segundo os 
padrões da Resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da 
Saúde. 

70 

MACARRÃO INTEGRAL - Espaguete, massa seca a base de 
farinha  
integral enriquecida com ferro e ácido fólico sem ovos, 
fabricadas a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas 
dematéria terrosa e parasitos. Acondicionado em embalagem 
de 500g no mínimo, transparente, contendo na embalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. Não devem apresentar cor 
esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não devem 
estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações 
(carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, 
sem pó branco solto no pacote. 

UNID. 800 LEVIT R$ 5,06 

73 

MANTEIGA 200 GR Manteiga, tipo: primeira qualidade 
com sal. Embalagem mínima de 200 gr, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, informações 
nutricionais, prazo de validade. Produto dentro dos padrões 
exigidos pela legislação vigente com Registro de certificação 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e/ou 
Ministério da Saúde. 

UNID. 8.081 

ELEGÊ R$ 9,64 

75 

MELANCIA -Fresca, no ponto de maturação, sem ferimentos 
ou defeitos, mantendo as características organolépticas.  
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem. A embalagem secundária deve ser 
em monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 

3.865 

CEASA/KG 

R$ 2,36 

88 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA- Apresentada em 
grãos, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isenta de 
sujidades, condicionadas em  embalagens plásticas 
transparentes de 500g. Rotulagem contendo composição 
nutricional data de fabricação e validade.  

UNID. 

2.013 ZAELI/ 
 

PCT 500G 

R$ 11,00 

 
SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

(COTA PRINCIPAL - 75%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

21 

BISCOITO DOCE (TIPO ROSQUINHA) - Os biscoitos ou 
bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo 
estar em perfeito estado de conservação,  rotulagem 
segundo os padrões da Resolução nº 259  
de 20/09/2002 do Ministério da Saúde, a embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informaçãonutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade doproduto.  embalagem PCT 400G 

PACOTE 45.236 BELMA R$ 3,10 

 
 

SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
(COTA RESERVADA - 25%) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

22 

BISCOITO DOCE (TIPO ROSQUINHA) - Os biscoitos ou 
bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas 
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo 
estar em perfeito estado de conservação,  rotulagem 
segundo os padrões da Resolução nº 259  
de 20/09/2002 do Ministério da Saúde, a embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informaçãonutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade doproduto.  embalagem PCT 400G 

PACOTE 15.079 BELMA R$ 3,10 

 
 

91 

TOMATE - Tipo Santa Cruz, de primeira qualidade, 
tamanho médio a grande, tenros, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho apresentando grau de maturação 
aproximadamente 60%, tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser emmonoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 10.799 CEASA R$ 1,73 

92 

VAGEM - - Deverá ter classificação de Primeira, frutos de 
coloração verde clara, tenros e com tamanho de 12 a 15 cm. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Deverá apresentar bem formados, sem manchas, sem ataque 
de pragas e doenças, sem rachaduras e danos mecânicos. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 33 CEASA R$ 9,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V4 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
(ITENS EXCLUSIVOS) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

01 

ABÓBORA - kabotian, de primeira qualidade, tamanho 
médio,perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, 
cor e sabor próprios da variedade e espécie e grau de 
evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a 
manipulação, turgescentes, intactas, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas aderentes à 
superfície externa. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 646 CEASA/KG R$ 2,36 

34 

CHOCOLATE EM PÓ 70 % /CACAU CHOCOLATE EM 
PÓ 70 % CACAU, produto a base de cacau em pó, cacau em 
pó lecitinado e açúcar, sem glúten. Acondicionado em 
embalagem mínima de 200g. Identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, em 
conformidade com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
Ministério da Saúde. 

UNID. 800 
DONA JURA/ 

EMBALAGEM 
200G 

R$ 16,19 

36 

CÔCO SECO RALADO SEM AÇUCAR CÔCO SECO 
RALADO SEM AÇUCAR: produto elaborado a partir da 
polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada, sem 
glúten. Acondicionado em embalagem mínima de 100g; 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de 
acordo com a Conformidade com a Resolução nº 259 de 
20/09/2002 do Ministério da Saúde. 

UNID. 960 DONANA/ 
PCT 100G R$ 3,79 

52 

GOIABA VERMELHA -De primeira qualidade, in natura, 
frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, com 60% a 70% de grau de maturação, tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, não estarem 
golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem 
física ou mecânica que afetem a sua aparência, frescas, firmes 
e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 
defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

KG. 4.417 CEASA/KG R$ 6,08 

53 

GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (MASSA 
PRONTA PARA TAPIOCA) - Fabricadas a partir de 
matérias primas de primeira qualidade, limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos.  Com aracterísticas sensoriais 
típicas do produto. Acondicionada emembalagem plástica 

UNID. 770 DONANA/ 
PCT 500G R$ 6,49 

embalagem informações do fabricante e prazo de validade. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou 
Ministério da Agricultura. 

46 

FÉCULA DE BATATA - Produto composto 100% de 
fécula de batata. Isento de Glúten. Umidade máxima de 
15%. O produto deverá estar em conformidade com as leis 
específicas vigentes. Embalagem de 400g. 

UNID. 

60 VITÃO R$ 6,60 

49 

FERMENTO BIOLÓGICO -  Em pó, seco de primeira 
qualidade, acondicionado em embalagem de 125 g original 
da fábrica contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso e carimbo oficial do 
serviço de inspeção, deve apresentar cor, sabor e odor 
agradável, característico do produto. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e / ou Ministério da 
Saúde. 

UNID. 160 

DIVINA R$ 6,95 

50 

FERMENTO QUÍMICO 100 GR FERMENTO QUÍMICO 
- Em pó, de primeira linha. O produto não poderá apresentar 
sujidades e matérias estranhas, deverá ter aspecto, cor, 
odore sabor próprio do produto. Acondicionado em 
embalagem contendo no mínimo 100 g, com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. 

UNID. 

377 DIVINA R$ 1,85 

51 

FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de 
plástico resistente de 1 Kg, rotulagem segundo os padrões 
da resolução nº 259 de 20/09/2002 do Ministério da Saúde. 
Com informações do fabricante, ingredientes e data de 
vencimento estampado na embalagem. Deve estar seco e 
bem solto no pacote; cor amarela uniforme; não ter manchas 
de cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. 
Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da 
Agricultura.. 

KG. 

805 

RIO R$ 3,00 

58 

Leite em pó sem lactose, formulação infantil isenta de 
lactose, à base de proteínas totais do leite de vaca, óleos 
vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidrato), 
indicado para lactentes e crianças com intolerância à 
lactose, com no mínimo 400 gramas, contendo na 
embalagem a descrição das características do produto, data 
de fabricação e validade. 

UNID. 500 

NESTLE R$ 21,67 

61 

LIMÃO - Taiti, in natura, de primeira qualidade, tamanho 
médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com 
brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É 
indispensável uniformidade na coloração, tamanho e 
conformação. Acondicionadas em embalagem transparente 
e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocosplásticos e limpos 

KG. 242 CEASA R$ 4,00 

68 

MACARRÃO (TIPO AVE MARIA) massa seca a base de 
farinha com ovos, fabricadas a partir de matérias-primas sãs 
e limpas, não devem apresentar cor esverdeada com pontos 
brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de 
mofo; não devem estar com perfurações(carunchos e outros 
insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto 
no pacote. Acondicionado em embalagem de 500g, com 
especificações dos ingredientes, identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

PACOTE 
 

10.774 DALLAS R$ 2,50 

69 

MACARRÃO DE ARROZ, SEM OVOS, O produto deve 
estar de acordo com a Portaria n° 29 de 13 de janeiro de 
1998, ANVISA. Ingredientes: farinha de arroz ou milho, 
sem ovos, sem colesterol e sem glúten. Características: cor, 
odor, sabor e textura característica. Embalagem em saco 
plástico, hermeticamente selado, ou caixa tipo box, atóxica, 
resistente, rotulado de acordo com a legislação vigente, 
pesando entre 400 a 500 gramas. Na data de entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 6 meses de validade. 

UNID. 

500 URBANO R$ 4,00 

76 

MILHO VERDE - Milho verde in natura, desprovido de 
palha, espigas com tamanho médio, verdes, grãos macios, 
isentos de partes pútridas. Acondicionados em embalagem 
de 1 Kg, transparente.Devera apresentar rotulagem 
nutricional,peso,data de validade e identificação da empresa 

KG. 49 CEASA R$ 4,63 

90 

SAL IODADO - sal refinado iodado. Aparência: cristais de 
granulação uniforme, não pegajoso ou empedrado. Cor 
branca, inodoro sabor característico. Acondicionado, em 
embalagem de 1kg. Contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante e data de validade. O produto 
deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

UNID. 

12.849 ESTRELAS R$ 0,73 

91 

TOMATE - Tipo Santa Cruz, de primeira qualidade, 
tamanho médio a grande, tenros, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho apresentando grau de maturação 
aproximadamente 60%, tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser emmonoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 10.799 CEASA R$ 1,73 

92 

VAGEM - - Deverá ter classificação de Primeira, frutos de 
coloração verde clara, tenros e com tamanho de 12 a 15 cm. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Deverá apresentar bem formados, sem manchas, sem ataque 
de pragas e doenças, sem rachaduras e danos mecânicos. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 33 CEASA R$ 9,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V4 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
(ITENS EXCLUSIVOS) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

01 

ABÓBORA - kabotian, de primeira qualidade, tamanho 
médio,perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, 
cor e sabor próprios da variedade e espécie e grau de 
evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a 
manipulação, turgescentes, intactas, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas aderentes à 
superfície externa. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 646 CEASA/KG R$ 2,36 

34 

CHOCOLATE EM PÓ 70 % /CACAU CHOCOLATE EM 
PÓ 70 % CACAU, produto a base de cacau em pó, cacau em 
pó lecitinado e açúcar, sem glúten. Acondicionado em 
embalagem mínima de 200g. Identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, em 
conformidade com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
Ministério da Saúde. 

UNID. 800 
DONA JURA/ 

EMBALAGEM 
200G 

R$ 16,19 

36 

CÔCO SECO RALADO SEM AÇUCAR CÔCO SECO 
RALADO SEM AÇUCAR: produto elaborado a partir da 
polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada, sem 
glúten. Acondicionado em embalagem mínima de 100g; 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de 
acordo com a Conformidade com a Resolução nº 259 de 
20/09/2002 do Ministério da Saúde. 

UNID. 960 DONANA/ 
PCT 100G R$ 3,79 

52 

GOIABA VERMELHA -De primeira qualidade, in natura, 
frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, com 60% a 70% de grau de maturação, tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, não estarem 
golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem 
física ou mecânica que afetem a sua aparência, frescas, firmes 
e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 
defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

KG. 4.417 CEASA/KG R$ 6,08 

53 

GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (MASSA 
PRONTA PARA TAPIOCA) - Fabricadas a partir de 
matérias primas de primeira qualidade, limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos.  Com aracterísticas sensoriais 
típicas do produto. Acondicionada emembalagem plástica 

UNID. 770 DONANA/ 
PCT 500G R$ 6,49 

91 

TOMATE - Tipo Santa Cruz, de primeira qualidade, 
tamanho médio a grande, tenros, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho apresentando grau de maturação 
aproximadamente 60%, tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas. É indispensável 
uniformidade na coloração, tamanho e conformação. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser emmonoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 10.799 CEASA R$ 1,73 

92 

VAGEM - - Deverá ter classificação de Primeira, frutos de 
coloração verde clara, tenros e com tamanho de 12 a 15 cm. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Deverá apresentar bem formados, sem manchas, sem ataque 
de pragas e doenças, sem rachaduras e danos mecânicos. 
Acondicionadas em embalagem transparente e resistente, 
com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. A 
embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos e 
limpos. 

KG. 33 CEASA R$ 9,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V4 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
(ITENS EXCLUSIVOS) 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

01 

ABÓBORA - kabotian, de primeira qualidade, tamanho 
médio,perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, 
cor e sabor próprios da variedade e espécie e grau de 
evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a 
manipulação, turgescentes, intactas, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas aderentes à 
superfície externa. Acondicionadas em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. A embalagem secundária deve ser em 
monoblocos plásticos e limpos. 

KG. 646 CEASA/KG R$ 2,36 

34 

CHOCOLATE EM PÓ 70 % /CACAU CHOCOLATE EM 
PÓ 70 % CACAU, produto a base de cacau em pó, cacau em 
pó lecitinado e açúcar, sem glúten. Acondicionado em 
embalagem mínima de 200g. Identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, em 
conformidade com a Resolução nº 259 de 20/09/2002 do 
Ministério da Saúde. 

UNID. 800 
DONA JURA/ 

EMBALAGEM 
200G 

R$ 16,19 

36 

CÔCO SECO RALADO SEM AÇUCAR CÔCO SECO 
RALADO SEM AÇUCAR: produto elaborado a partir da 
polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada, sem 
glúten. Acondicionado em embalagem mínima de 100g; 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de 
acordo com a Conformidade com a Resolução nº 259 de 
20/09/2002 do Ministério da Saúde. 

UNID. 960 DONANA/ 
PCT 100G R$ 3,79 

52 

GOIABA VERMELHA -De primeira qualidade, in natura, 
frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, com 60% a 70% de grau de maturação, tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, não estarem 
golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem 
física ou mecânica que afetem a sua aparência, frescas, firmes 
e com brilho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 
defeitos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

KG. 4.417 CEASA/KG R$ 6,08 

53 

GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (MASSA 
PRONTA PARA TAPIOCA) - Fabricadas a partir de 
matérias primas de primeira qualidade, limpas, isentas de 
matérias terrosas e parasitos.  Com aracterísticas sensoriais 
típicas do produto. Acondicionada emembalagem plástica 

UNID. 770 DONANA/ 
PCT 500G R$ 6,49 


