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EXPEDIENTE 

 

O Diário Oficial do Município de 

Sandovalina, veiculado exclusivamente na 

forma eletrônica, é uma publicação das 

entidades da Administração Direta e Indireta 

deste Município, sendo referidas entidades 

inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui 

publicado. 

 

 

ACERVO  

 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 

Sandovalina poderão ser consultadas através 

da internet, por meio do seguinte endereço 

eletrônico: www.sandovalina.sp.gov.br, para 

realizar outras consultas sobre as publicações 

acesse:http://www.doesandovalina.com.br/pa

ginas/diario.php e realize a busca através dos 

filtros de pesquisa 

 

 

ENTIDADES 
  

Prefeitura Municipal de Sandovalina – SP 

CNPJ: 44.872.778/0001-66 

Avenida Prefeito João Borges Frias, 430  

Fone: 18 3277-1121 

 

Câmara Municipal de Sandovalina – SP 

CNPJ: 57.318.867/0001-07 

Avenida Cel. Izidoro Coimbra, 430  

Fone: 18 3277-1121 

 

 

 

http://www.sandovalina.sp.gov.br/
http://www.doesandovalina.com.br/paginas/diario.php
http://www.doesandovalina.com.br/paginas/diario.php
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EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº. 28/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

PROVÁVEL “AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARNES, PÃES, LEITE, 

DERIVADOS E ENLATADOS, DESTINADOS AOS 

SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

SANDOVALINA, EM ATÉ 12 (DOZE) MESES”. 

DETENTOR: CRUZ & PONTES LTDA - ME, 

CNPJ nº 05.359.854/0001-82. 

 

LOTE 1 E 2 

ITE

M 
QTDE DESCRIÇÃO P. UNIT. 

1 150 

Amendoim Tipo l, semente com 

casca avermelhada, pacote de 500g, 

não apresentar umidade, misturas 

inadequadas, presença de impurezas, 

odor desagradável, peso 

insatisfatório. A embalagem deve 

estar intacta, prazo de validade de 6 

meses. O produto deverá apresentar 

registro no órgão competente e estar 

de acordo com a legislação vigente. 

R$ 4,99 

2 225 

Arroz longo fino (agulhinha) tipo 1 

beneficiado e polido, com no mínimo 

80% de grãos inteiros, com validade 

mínima de 6 meses, embalagem com 

5 kg, com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo 

de validade de até 01 ano, de acordo 

com as normas em vigor da 

ANVISA. 

R$ 22,96 

6 300 

Milho de pipoca preparado com 

matérias primas são com grãos 

inteiros de cor amarelo limpos, isenta 

de matéria Terrosa, de parasitos 

vegetais ou animais validade mínima 

de 12 meses bem. Em saco de 

polietileno atóxico resistente termos 

soldado com peso líquido total de 

500g, em fardos de saco plástico 

atóxico transparente de no máximo 

20kg rotulagem de acordo com a 

legislação vigente contendo todas as 

especificações do produto e registro 

em órgão competente. 

R$ 3,55 

10 38 

Amido de Milho produto amiláceo 

extraído de milho preparado a partir 

de matérias primas sãs, limpas e 

isentas de matéria terrosa e parasitos, 

livre de fermentação, não podendo 

estar rançoso e com umidade máxima 

de 14% p/p validade mínima de 12 

meses emb. primária  de papelão fino 

acondicionado internamente em saco 

de papel impermeável, ou saco de 

polietileno atóxico, resistente, termos 

soldado contendo peso líquido de 1kg 

com rotulagem contendo 

identificação do produto  data de 

validade  e data de fabricação 

R$ 4,99 

11 150 

Batata tipo palha – batata frita 

processada, sabor natural, 

composição básica: gordura vegetal, 

sal refinado. Embalagem plástica, 

atóxica, flexível, termosselada. Suas 

condições deverão estar de acordo 

com a portaria CVS 06/99 de 

10/03/99.  

R$ 14,99 

16 15.000 

Biscoito salgado (tipo Club social), 

cada um com aproximadamente 25 a 

27g, embalados individualmente, 

sendo nos sabores pizza, queijo e 

original. Ingredientes: farinha de 

trigo enriquecida com ácido fólico, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar, 

açúcar invertido, sal, cálcio, 

maltodextrina, vitaminas: niacina 

(vitamina b3), riboflavina (vitamina 

b2), tiamina (vitamina b1), fermentos 

químicos: fosfato monocálcico, 

bicarbonato de sódio e bicarbonato de 

amônio.  

R$ 3,98 

20 150 

Farinha de Mandioca torrada, tipo 

biju: flocada simples fabricada a 

partir de matérias primas sãs e 

limpas, embalada em pacotes de 1Kg 

com validade mínima de 12 meses e 

rotulagem de acordo com a legislação 

vigente contendo todas as 

especificações do produto e registro 

em órgão competente. 

R$ 3,69 
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23 150 

Macarrão tipo Espaguete seco de cor 

amarelo claro fabricada a partir de 

matérias primas selecionadas sãs, 

limpas de boa qualidade, livre de 

material terroso, parasitos, não 

podendo estar rançoso ou 

fermentado, ou ainda com carunchos. 

Os cortes deverão ser homogêneos e 

inteiros. Deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de 

consistência macia, porém não papa 

ou pegajosa. Na data de entrega 

deverão ter validade de 12 meses. 

Embalagem em sacos de polietileno 

atóxico resistente, termossoldado, 

com peso líquido de 500g. 

Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente, contendo 

Informação Nutricional, registro no 

Ministério da Saúde, Endereço do 

Fabricante, Responsável Técnico, 

Composição, peso e validade. 

R$ 1,89 

30 75 

Polvilho Doce fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas. Produto 

livre de matéria terrosa, parasitos, 

larvas e detritos animais e vegetais. 

Pacote de polietileno atóxico, 

resistente, contendo peso líquido de 

500g. 

R$ 3,99 

33 375 

Achocolatado em pó de preparo 

instantâneo, aromatizado 

artificialmente, contendo açúcar, 

cacau, maltodextrina (extrato de 

malte), estabilizantes, aromatizantes e 

emulsificante lecitina de soja. Deve 

conter 30% de cacau. Em embalagem 

de 400g. Deve conter o registro no 

MS, data de fabricação com prazo de 

validade e número de lote aparentes, 

constando no rótulo declaração ou 

certificado do tipo do produto. Na 

entrega, somente será aceito o 

produto que tenha data de validade 

de, no mínimo, 6 meses. 

R$ 3,99 

36 750 

Bebida Láctea fermentada, sabor 

pêssego, reembalada em caixas de 

papelão resistente. Validade mínima 

de 30 dias. Registro no Ministério da 

Agricultura e Alvará de Licença 

Sanitária. 

R$ 3,85 

37 3.750 

Bebida láctea UHT de chocolate - 

pronto para beber constituído por 

leite reconstituído, soro de leite, 

água, açúcar, cacau em pó, minerais 

(cálcio, magnésio e ferro), vitaminas 

(c, b1, b2, niacina, b6, b12, ácido 

pantotênico, biotina), sal, espessante 

carragena, goma xantana e 

carboximetilcelulose sódica, 

aromatizantes e acidulante ácido 

cítrico. Sem conservantes.  Deverá 

ser pacotes tetra pak com canudo 

acoplado embalado, asséptico, com 

capacidade para 200 (duzentos) ml. 

R$ 0,94 

38 225 
Chocolate Granulado em embalagem 

contendo 150g. 
R$ 2,99 

39 375 

Creme de Leite embalagem em lata 

de folha de flandres em perfeitas 

condições, de acordo com a 

legislação vigente (sem perfurações, 

descamações e amassões) contendo 

300g 

R$ 3,99 

41 300 

Gelatina em pó, vários sabores, isenta 

de corantes artificiais, sacarina 

sódica, ciclamato de sódio. 

Embaladas em caixa com 75g cada e 

rotulagem de acordo com a legislação 

vigente contendo todas as 

especificações do produto e registro 

em órgão competente. 

R$ 1,18 

44 375 

Leite condensado embalagem em lata 

de folha de flandres em perfeitas 

condições, de acordo com a 

legislação vigente (sem perfurações, 

descamações e amassões) contendo 

395g 

R$ 4,99 

45 150 

Leite de coco em embalagem de 

vidro com 200ml cada. 

Caixa com 24 unidades de 200ml. 

R$ 2,88 
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48 1.500 

Leite Longa Vida Integral submetido 

ao processo de UHT (do inglês ultra 

highttemperature), envasado sob 

condições assépticas em embalagens 

esterilizadas e hermeticamente 

fechadas. O leite integral deverá estar 

de acordo com as especificações 

gerais do Regulamento Técnico de 

Entidade e Qualidade de Leite UHT, 

fixado pela Portaria nº 370, de 

04/09/97, M.A.A. Características 

sensoriais: líquido de cor branca, 

odor e sabor característicos, sem 

sabores nem odores estranhos. Não 

deve conter qualquer tipo de 

impurezas ou elementos estranhos. 

Ausência de conservadores e de 

formaldeído. Embalagem longa vida 

de 1 litro. 

R$ 3,84 

57 150 

Azeitona em Conserva Fatiada 

Verde, de coloração uniforme, graúda 

selecionadas, fatiadas, sem caroço, 

imersa em líquido (salmoura), de boa 

qualidade. Tamanho e coloração 

uniformes. Embalagem contendo 

impressos todos os dados do 

fabricante como: data de validade, 

data de fabricação, peso líquido, nº 

do lote, registro no MS, ingredientes. 

Validade mínima de 01 ano. 

R$ 10,90 

59 225 

Milho Verde em Conserva Simples, 

grãos inteiros, imersos em água, 

açúcar e sal, tamanho e coloração 

uniformes, acondicionada em lata de 

folha de flandres em perfeitas 

condições, de acordo com a 

legislação vigente (sem perfurações, 

descamações e amassões) com peso 

de 200g liquido, validade mínima de 

12 meses a contar da data de entrega. 

R$ 2,18 

60 23 

Ervilha em conserva. Apresentar 

aspecto, cor cheiro, sabor 

característicos. Estar isenta de ranço, 

larvas, parasitas, sujidades e/ ou quais 

quer características indesejáveis. Lata 

de folha de flandres em perfeitas 

condições de acordo com a legislação 

vigente (sem perfurações, 

descamações, amassados e ferrugem) 

R$ 2,72 

62 45 

Molho inglês, com aspecto cor, 

cheiro e sabor próprios, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionado em embalagem pet 

com 900 ml. Íntegro, atóxico, 

resistente, vedado hermeticamente, 

limpo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência, 

informações nutricionais, número de 

lote, data de fabricação, data de 

validade, quantidade do produto e 

atender as especificações técnicas dos 

órgãos de vigilância sanitária em 

legislação vigente. Prazo de validade 

de no mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto. 

R$ 8,90 

63 750 

Óleo de Soja, preparado a partir de 

grãos de soja sãos e limpos sem 

conservantes livre de matéria terrosa, 

de parasitos e de detritos animais e 

vegetais com validade mínima de 12 

meses, embalados em vasilhames 

pets com volume de 900 ml. 

Rotulagem de acordo com a 

legislação vigente contendo todas as 

especificações do produto e registro 

em órgão competente. 

R$ 7,87 

65 225 

Extrato de tomate composto por 

tomates maduros cuidadosamente 

selecionados, sem pele e sem 

semente. Triplo concentrado: 

substância seca, menos cloreto de 

sódio, mínimo 35% p/p, sem 

conservantes. Não apresentar 

alterações nas embalagens 

(estufamentos, alterações, 

vazamentos, corrosões internas bem 

como, quaisquer modificações de 

natureza física, química ou 

organolépticas do produto. Ausência 

de sujidades, parasitos e larvas. Estar 

de acordo com a resolução – CNNPA 

nº12 de 1978 

R$ 1,99 

75 38 

Creme de cebola - embalagem 

contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de 

validade, com registro do ministério 

da saúde, obedecendo à resolução 

12/78 da CNNPA. 

R$ 8,99 
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76 23 

Erva doce, tempero. Ingredientes: 

sementes de erva doce inteira. Não 

contém glúten. Embalagem plástica 

atóxica de 01 kg 

R$ 19,90 

81 30 

Orégano – descrição: orégano obtido 

da folha de origanum vulgaris, l. sã, 

limpa e seca acompanhada ou não de 

pequena porção de sumidades florais, 

atendendo as condições gerais da 

NTA 70 do código sanitário 

municipal de alimentos. Embalagem: 

acondicionado em saco plástico 

resistente e hermeticamente fechado, 

de acordo com a praxe do fabricante, 

devidamente rotulado nos aspectos 

qualitativo, quantitativo, constando o 

prazo de validade, peso líquido, 

marca comercial, procedência de 

fabricação, número de registro no 

órgão competente e demais dados 

conforme as disposições da 

legislação vigente. 

R$ 35,90 

83 75 

Sal Refinado Iodado, beneficiado e 

isento de sais de cálcio e magnésio, 

impurezas orgânicas, areias e 

fragmentos de conchas. Produzido e 

embalado em conformidade com a 

legislação vigente. Embalagem 

primária: pacotes com 1kg, líquido. O 

produto a ser entregue não poderá ter 

validade mínima de 6 meses a vencer. 

R$ 1,43 

85 38 

Tempero Puro Alho: Produto obtido 

pela mistura da polpa do alho in 

natura de boa qualidade, odor e sabor 

próprio do produto apresentando-se 

sobre forma pastosa e coloração bege 

claro, sem adição de sal. 

Acondicionados em baldes plásticos, 

atóxico, resistente e transparente, 

embalagem contendo 1 kg. 

R$ 29,50 

86 750 

Costela Bovina, magra (sem excesso 

de gordura), embalada em pacotes 

com 5Kg cada. Proveniente de 

animais sadios, não confinados, 

abatidos sob inspeção veterinária. 

Sem osso, contendo no máximo 10% 

de gordura, isenta de cartilagem, sem 

sebo. Durante o processamento, deve 

ser realizada a aparagem (eliminação 

dos excessos de gordura, cartilagem e 

aponevroses). O produto deve estar 

de acordo com a NTA-3 do Decreto 

estadual nº12486 de 20/10/78, 

Portaria nº 1428/MS, de novembro de 

1993 e Resolução nº 23 de 

15/03/2000. A Carne bovina Tipo 

Patinho Moído, congelado, deve 

apresentar-se livre de parasitas e de 

qualquer substância contaminante 

que possa alterá-la ou encobrir 

alguma alteração. Deverá estar 

congelada e transportada em veículo 

com temperatura de –18ºC ou 

inferior, assegurando que o produto 

se mantenha congelado durante o 

transporte. Embalagem: o produto 

deverá estar embalado em 

embalagem plástica, flexível, atóxica, 

resistente, transparentes em pacotes 

de 05Kg. Reembalada em caixa de 

papelão lacrada. Rótulo: o produto 

deverá ser rotulado de acordo com a 

legislação vigente, de forma clara e 

indelével: nome e endereço do 

abatedouro, constando 

obrigatoriamente o registro no SIF; 

identificação completa do produto, 

data de fabricação, prazo de validade 

e prazo máximo de consumo, 

temperatura de estocagem, 

armazenamento e conservação, peso 

líquido e condições de 

armazenamento.  

R$ 19,90 
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87 750 

Musculo bovino moído, sem osso 

resfriado – carne bovina resfriada de 

primeira qualidade, isenta de ossos, 

com pouca gordura e nervos e sem 

pelancas, isentas de aditivos ou 

substâncias estranhas ao produto que 

sejam improprias para o consumo e 

que alterem suas características 

naturais. O corte deve estar de acordo 

com os padrões estabelecidos pelo 

diagrama sem extensão atingindo 

partes não cotadas. A embalagem 

deverá ser de plástico atóxico. 

Deverá conter identificação do 

produto, peso, data de fabricação e 

validade, registro SIF/SIP e etiqueta 

de procedência. Produto deverá estar 

em conformidade com as leis 

especificas vigentes. 

R$ 18,60 

89 1.125 

Musculo bovino, cortado em cubos 

médios, sem osso resfriado – carne 

bovina resfriada de primeira 

qualidade, isenta de ossos, com pouca 

gordura e nervos e sem pelancas, 

isentas de aditivos ou substâncias 

estranhas ao produto que sejam 

improprias para o consumo e que 

alterem suas características naturais. 

O corte deve estar de acordo com os 

padrões estabelecidos pelo diagrama 

sem extensão atingindo partes não 

cotadas. A embalagem deverá ser de 

plástico atóxico. Deverá conter 

identificação do produto, peso, data 

de fabricação e validade, registro 

SIF/SIP e etiqueta de procedência. 

Produto deverá estar em 

conformidade com as leis especificas 

vigentes. 

R$ 24,88 

90 375 

Miolo de paleta, cortado em cubos, 

sem osso resfriado – carne bovina 

resfriada de primeira qualidade, 

isenta de ossos, com pouca gordura e 

nervos e sem pelancas, isentas de 

aditivos ou substâncias estranhas ao 

produto que sejam improprias para o 

consumo e que alterem suas 

características naturais. O corte deve 

estar de acordo com os padrões 

estabelecidos pelo diagrama sem 

extensão atingindo partes não 

cotadas. A embalagem deverá ser de 

plástico atóxico. Deverá conter 

identificação do produto, peso, data 

de fabricação e validade, registro 

SIF/SIP e etiqueta de procedência. 

Produto deverá estar em 

R$ 25,85 

conformidade com as leis especificas 

vigentes. 

91 750 

Patinho bovino, cortado em bife, 

carne bovina de primeira qualidade, 

limpa, resfriada, ser isenta de 

cartilagens, ossos e corpo estranho, 

conter no máximo 3% de 

aponeuroses, contendo em torno de 4 

a 5% no máximo de gordura, limpo, 

livre de aparas, com aspecto firme e 

próprio da espécie, na cor vermelho 

vivo próprio da espécie, sem 

escurecimento ou manchas 

esverdeadas ou pardacentas, livre de 

parasitas, não amolecido nem 

pegajoso, com aroma, textura e sabor 

característicos, armazenado em 

pacotes plásticos transparentes e 

atóxicos, limpo e resistente, não 

violado que garanta a integridade do 

produto até o momento do consumo, 

embalagem primária: sacos a vácuo 

com aproximadamente 2kg do 

produto, termoencolhíveis, atóxica, 

transparente e resistente, com uma 

etiqueta interna de identificação, com 

vedação termossoldada. Na etiqueta 

interna deve constar a marca, número 

do registro no órgão de inspeção 

sanitária e data de produção e 

validade (12 meses a contar da data 

de fabricação). Embalagem 

secundária: caixa de papelão 

ondulado reforçado, pesando entre 20 

e 30 kg, lacrada de modo a garantir a 

resistência a danos durante o 

transporte e armazenamento com 

temperatura de -12ºc ou inferior a 

esta. Na etiqueta testeira deve constar 

dados como peso líquido e bruto, a 

identificação do produto, data de 

produção e validade, marca e número 

do registro órgão de inspeção 

sanitária. 

R$ 28,90 

92 900 

Carne de charque dianteira de 

primeira qualidade, apresentando cor, 

cheiro e sabor característicos, com 

consistência firme, sem ranço, não 

pegajosa, embalada em plástico 

atóxico, apropriado para este fim, em 

pacotes de 5kg. a embalagem deve 

estar contendo a identificação do 

produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade e 

carimbos oficiais. 

R$ 34,40 
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99 375 

Ovos de galinha: ovos brancos tipo 

médio, frescos, selecionados, com 

embalagem primária atóxica, em 

dúzias e embalagem secundária, 

resistente, não reutilizadas. Produto 

isento de rachaduras, estufamentos da 

câmara interna, sem sujidades. Casca 

do ovo limpa, áspera, fosca. Cor, 

odor e aspectos característicos. A 

embalagem deverá estar devidamente 

rotulada conforme legislação vigente. 

Possuir registro nos órgãos de 

inspeção sanitária. Transporte 

fechado conforme legislação vigente. 

O produto deverá apresentar validade 

mínima de 20 dias no momento da 

entrega. 

R$ 12,83 

105 1.125 

Margarina Sem gorduras trans. 

Oriunda de óleo vegetal comestível, 

contendo vitaminas, açúcar e cloreto 

de sódio dentro dos padrões legais. 

Produzido e embalado dentro das 

normas que determina a legislação. 

Cremosa, com adição de sal, 

embalada em potes plásticos com 

500g. Na embalagem original, 

devidamente identificada, com rótulo 

contendo todas as informações do 

produto de acordo com a legislação 

vigente. 

R$ 4,47 

106 150 

Pão de Queijo unidades pequenas, de 

aproximadamente 20g, assados ao 

ponto. Embalagem plástica ou de 

papel. Produtos DE FABRICAÇÃO 

PRÓPRIA deverão apresentar ficha 

técnica, assinada pelo responsável 

técnico. 

R$ 29,80 

VIGÊNCIA: 12 MESES. 

DATA DA ASSINATURA: 04/05/2021. 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº. 29/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

PROVÁVEL “AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARNES, PÃES, LEITE, 

DERIVADOS E ENLATADOS, DESTINADOS AOS 

SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

SANDOVALINA, EM ATÉ 12 (DOZE) MESES”. 

DETENTOR: MURILO DE SOUZA BASTOS 

ALIMENTOS - ME, CNPJ nº 11.366.944/0001-

01. 

 

Lote 1 e 2 

Item Qtde Descrição P. Unit. 

4 225 

Canjica de milho branco – tipo 1, 

contendo 80% de grãos inteiros, 

preparados com matérias primas sãs, 

limpas isentas de matérias terrosas, 

parasitas e de detritos animais ou 

vegetais com o máximo de 15% de 

umidade. 

 R$ 3,87  

5 225 

Canjica de milho amarelo – tipo 1, 

contendo 80% de grãos inteiros, 

preparados com matérias primas sãs, 

limpas isentas de matérias terrosas, 

parasitas e de detritos animais ou 

vegetais com o máximo de 15% de 

umidade. 

 R$ 2,88  

7 2.250 

Açúcar Cristal Contendo sacarose, 

peneirado, originário do suco da 

cana, livre de fermentação, isento de 

matérias terrosas, parasitas e detritos 

animais e vegetais, contendo 

aproximadamente 99,2% de 

Glicídios, rotulada de acordo com a 

legislação vigente. Embalagem 

primária transparente, incolor, termos 

soldado contendo 5kg. Líquidos. O 

produto e a embalagem devem 

obedecer à legislação vigente. 

Validade mínima de 6 meses, e 

fabricação de até 30 dias da entrega. 

 R$ 13,37  

8 300 

Atum ralado enlatado - em óleo 

comestível, lata de 170g peso 

drenado de 120g, peixe em conserva, 

tipo peixe atum ralado, ingredientes, 

óleo comestível/água e sal. 

 R$ 4,88  

9 75 

Azeite de oliva, puro, extra virgem, 

frasco contendo aproximadamente 

500 ml, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo 

de validade e capacidade. O produto 

deverá ser registrado no ministério da 

agricultura e/ou ministério da saúde.  

 R$ 14,88  
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12 150 

Biscoito Doce tipo maisena 

produzido a partir de matérias primas 

sãs e limpas sem corantes, isenta de 

matéria terrosa, parasitos e de detritos 

e animais vegetais tendo em sua 

composição básica os seguintes 

elementos farinha de trigo, gordura 

vegetal, amido de milho sal refinado, 

aroma artificial e estabilizante 

lecitina de soja, com aparência de 

cor, cheiro sabor próprios bem 

assadas sem cobertura e recheios 

validade mínima de 12 meses com 

embalagem primária dupla lacrada 

com peso líquido de 400g embalagem 

secundária de papelão ondulado 

contendo todas as especificações do 

produto e o nº do registro em órgão 

competente. 

 R$ 62,15  

15 150 

Biscoito Salgado tipo cream cracker 

produzido a partir de matérias primas 

sãs e limpas sem corante, isenta de 

matéria terrosa, parasitos e de detritos 

e animais vegetais tendo em sua 

composição básica os seguintes 

elementos farinha de trigo, gordura 

vegetal, amido de milho extrato de 

malte sal refinado, açúcar leite, 

fermento biológico e estabilizante 

lecitina de soja, com aparência de 

cor, cheiro sabor próprios bem 

assadas validade mínima de 12 meses 

com embalagem primária dupla 

lacrada com peso líquido de 400g e 

embalagem secundária de papelão 

ondulado contendo em suas 

embalagens todas as especificações 

do produto e o nº do registro em 

órgão competente. 

 R$ 69,76  

18 150 

Coco em Flocos seco branco, puro, 

sem qualquer adição, com no mínimo 

60% de gordura, cheiro 

característico, sem sujidade, 

parasitose e larvas, com validade 

mínima de 12 meses com embalagem 

primária em filme de poliéster 

metalizado com polietileno com peso 

de 100 g com embalagem secundária 

de caixa de papelão ondulado, 

rotulagem de acordo com a legislação 

vigente contendo todas as 

especificações do produto e registro 

em órgão competente. 

 R$ 3,39  

25 225 

Pão de Forma tradicional, bem 

acondicionado, assado ao ponto. No 

seu rótulo deverá conter informação 

nutricional por porção, sobre glúten, 

ingredientes, data de fabricação, 

validade e lote. Produtos DE 

FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão 

apresentar ficha técnica, assinada 

pelo responsável técnico. Bem 

acondicionado, assado ao ponto com 

a casca de cor dourada brilhante e 

homogênea com miolo branco não 

podendo estar embatumados (aspecto 

de massa pesada) e nem apresentar 

características organolépticas 

anormais e não pode estar amassados 

ou achatados. Acondicionados em 

embalagens de polietileno. 

 R$ 4,75  

26 375 

Pão tipo bisnaguinha, formulado a 

base de farinha enriquecida com ferro 

e ácido fólico, fermento, sal, açúcar, 

manteiga, leite, ovo. Livre de gordura 

trans. deverá ter informações como 

contém glúten, alérgicos contém 

derivados de trigo, soja, leite e ovo.  

 R$ 4,75  

31 750 

Queijo parmesão ralado (composição: 

leite, coalho, fermento lácteo, sal, 

anticoagulante: celulose 

microcristalina ou dióxido de silício, 

conservador ácido sórbico). Sem 

glúten. Embalagem com identificação 

do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso líquido, de 

acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA com registro no ministério 

da agricultura ou ministério da saúde. 

 R$ 2,88  

32 150 

Goma de mandioca hidratada tipo 

tapioca, ingredientes: fécula de 

mandioca, água, conservador sorbato 

de potássio e acidulante ácido cítrico, 

embalagem de 400g. 

 R$ 6,87  

40 75 

Fermento químico em pó composto 

basicamente de amido de milho ou 

fécula de mandioca, fosfato 

monocálcico e bicarbonato de sódio, 

isento de material terroso de parasitos 

de detritos de animais e vegetais com 

aparência e sabor próprio validade 

mínima de 6 meses bem. Em latas 

com peso líquido de 250g e 

rotulagem de acordo com a legislação 

vigente contendo todas as 

especificações do produto e registro 

em órgão competente. 

 R$ 6,86  

42 75 
Gelatina incolor sem sabor com 

ausência de sujidades, parasitas e 

larvas.  

 R$ 4,88  

49 75 

Pêssego em Calda embalagem em 

lata de folha de flandres em perfeitas 

condições, de acordo com a 

legislação vigente (sem perfurações, 

descamações e amassões) contendo 

400g 

 R$ 8,94  
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50 75 

Mostarda, frasco de 400g. 

composição: vinagre, mostarda, água 

e condimento, benzoato de sódio. 

Validade de no mínimo 12 meses, 

data de fabricação não superior a 30 

dias. 

 R$ 4,64  

61 38 

Molho shoyo, fermentado natural de 

soja e milho, embalagem plástica de 

900 ml a 1 litro. Ingredientes: água, 

sal, soja, milho, açúcar, corante 

caramelo e sorbato de potássio. Prazo 

de validade de no mínimo 12 meses e 

com data de fabricação não superior a 

30 dias. 

 R$ 8,89  

64 38 

Palmito em Conserva Apresentação, 

aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar 

aos mesmos e deverão estar isentos 

de ranço e de outras características 

indesejáveis como partes duras. 

Acondicionado em vidro com 300g 

líquido. 

 R$  

11,88  

70 75 
Bicarbonato de Sódio acondicionado 

em pacote com 50g cada. 
 R$ 1,59  

74 75 

Ketchup tradicional composto a base 

de polpa e suco de tomate, sal, açúcar 

e outras substâncias permitidas, 

admitindo no mínimo 35% de 

resíduos secos de consistência 

cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, 

isento de sujidades e seus 

ingredientes de preparo em perfeito 

estado de conservação. Deverá 

atender ao NTA 70 do decreto lei nº 

12.486 de 20/10/78. 

 R$ 4,48  

77 38 
Essência de Baunilha embalada em 

vidro com 30ml cada. 
 R$ 3,88  

78 150 

Fermento Biológico, Seco, 

Instantâneo para fermentação de pães 

e massas, em pacote com 10g cada.  

 R$ 0,98  

79 38 
Molho de Pimenta embalado em 

frasco com 900ml cada. 
 R$ 5,88  

82 23 
Canela em Pó acondicionada em 

embalagem de 100g cada. 
 R$ 11,99  

84 38 
Sal Amoníaco embalado em pacote 

com 40g cada 
 R$ 0,99  

97 300 

Massa para pastel média, pacote 500 

g, validade mínima de 1 mês, data de 

embalamento não superior a 10 dias. 

 R$ 4,99  

111 150 

Abacaxi de primeira qualidade, com 

grau de maturação próprio para o 

consumo, livre de sujidades, parasitas 

e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, bem desenvolvido, firme 

e intacto, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

 R$ 5,49  

112 75 

Abobora Cabotiã - Abóbora in-

natura. Tipo abóbora redonda da 

casca verde escura. Limpa, madura, 

firme, com pedúnculo, sem 

rachaduras, sem mofo, sem podridão. 

Tamanho pequeno, com peso entre 1 

a 2 quilos. Com aspecto, consistência 

e coloração característicos da espécie. 

Isentos de umidade exterior anormal, 

de cheiro elou sabor anormais, de 

contusões e lesões, de insetos, 

bolores e/ou parasitas, bem como de 

danos por estes provocados. 

Embalagens limpas, secas, de 

material que não provoque alterações 

externas ou internas nos produtos e 

não transmita odor ou sabor estranho 

aos mesmos. 

 R$ 2,88  

113 375 

Abobrinha Menina de primeira 

qualidade, madura, tamanho médio 

uniforme, cor uniforme e brilho, 

intactas e firmes, bem desenvolvidas, 

livre de terras e outros componentes, 

sem defeitos e bem desenvolvida, 

sem umidade externa anormal, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte, livre de 

terra ou materiais estranhos aderidos 

à superfície de acordo com a 

resolução 12/78 da CNNPA. Deve 

ser entregue em caixa plástica vazada 

higienizada, a caixa deve estar 

protegida com plástico. 

 R$ 2,98  

114 375 

Alho sem réstia, bulbo inteiro e são, 

sem brotos, grãos mochos, ardidos, 

manchados, composto por folhas 

escamiformes, cabeça redonda firme 

e cheia, dentes graúdos e unidos.  

 R$ 25,99  

115 750 

Alface, de 1ª qualidade (podendo ser 

crespa, lisa, roxa e mimosa), tamanho 

e coloração uniforme, devendo ser 

bem desenvolvida, firme e intacta, 

com folhas frescas e viçosas, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes, isenta de 

material terroso e umidade externa 

anormal, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte de 

acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Deve ser entregue em caixa 

plástica vazada higienizada, a caixa 

deve estar protegida com plástico. 

 R$ 3,49  
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116 375 

Alface Americana, de 1ª qualidade, 

tamanho e coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, firme 

e intacta, com folhas frescas e 

viçosas, sem lesões de origem física 

ou mecânica, perfurações e cortes, 

isenta de material terroso e umidade 

externa anormal, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte de 

acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Deve ser entregue em caixa 

plástica vazada higienizada, a caixa 

deve estar protegida com plástico. 

 R$ 3,49  

120 750 

Batata inglesa lavada lisa de primeira 

compacta e firme sem lesões de 

origem física ou mecânica, com 

tamanho uniforme devendo ser 

graúda.  

 R$ 4,49  

121 375 

Batata Doce lavada lisa de primeira 

compacta e firme sem lesões de 

origem física ou mecânica, com 

tamanho uniforme devendo ser 

graúda.  

 R$ 1,98  

122 225 

Beterraba sem folhas, de primeira 

qualidade, bulbos de tamanhos 

médios, uniformes, sem ferimentos 

ou defeitos, ternos sem corpos 

estranhos ou terra aderida à superfície 

de acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA.  

 R$ 3,49  

123 675 

Caqui de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação 

adequado a manipulação, transporte e 

consumo; isento de sujidades, 

parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte. 

 R$ 5,88  

124 750 

Cebola de primeira, sem rama, fresca 

compacta e firme sem lesões de 

origem física ou mecânica, sem 

perfurações e cortes sem manchas 

com tamanho e coloração uniformes, 

isenta de sujidades parasitas e larvas.  

 R$ 4,88  

125 225 

Cenoura especial de primeira, sem 

lesões de origem física ou mecânica 

sem rachaduras e cortes com tamanho 

e coloração uniforme, devendo ser 

graúda.  

 R$ 3,49  

126 375 

Couve tipo manteiga, de tamanho 

médio, talo verde ou roxo, inteiros, 

coloração uniforme e sem manchas 

bem desenvolvida, firme e intacta, 

isenta de material terroso e umidade 

externa anormal, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte de acordo com a resolução 

12/78 da CNNPA. Deve ser entregue 

em caixa plástica vazada higienizada, 

a caixa deve estar protegida com 

plástico. 

 R$ 3,98  

127 75 

Couve Flor de primeira qualidade, 

fresca, firme, com coloração e 

tamanho uniformes, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte de acordo 

com a resolução 12/78 da CNNPA. 

Deve ser entregue em caixa plástica 

vazada higienizada, a caixa deve 

estar protegida com plástico. 

 R$ 7,50  

128 375 

Cheiro Verde (cebolinha e salsinha), 

folhas lisas, frescas e viçosas, de 

coloração verde, limpas, uniformes, 

isentas de matérias terrosas, parasitas 

e larvas de acordo com resolução 

12/78 da CNNPA. Deve ser entregue 

em caixa plástica vazada higienizada, 

a caixa deve estar protegida com 

plástico. 

 R$ 3,80  

129 225 

Goiaba de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação 

adequado a manipulação, transporte e 

consumo; isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte.  

 R$ 3,98  

130 15 

Gengibre Descrição Detalhada: 

Gengibre de 1ª qualidade, isenta de 

matéria terrosa, parasitos e detritos 

animais ou vegetais. 

 R$ 17,88  
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131 150 

Laranja Lima: De Primeira. Grupo 

C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro 

variando de 68mm a 72mm); 

Categoria I. Tamanho médio. Deverá 

ser fresca, com grau de maturação 

que permita a manipulação no 

transporte, sem defeitos sérios, 

apresentando tamanho, cor e 

conformação uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida e madura. As 

frutas não poderão apresentar 

manchas ou defeitos na casca; a 

polpa deverá estar intacta e uniforme. 

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. 

As frutas devem ser firmes, com 

coloração amareladas, não apresentar 

cor vermelha, devem apresentar-se 

sem deformação e ausentes de danos 

mecânicos e doenças. O veículo de 

entrega deverá estar de acordo com 

as normas sanitárias vigentes. As 

frutas e hortaliças deverão ser 

procedentes de espécies genuínas e 

sãs e satisfazer as seguintes 

condições mínimas: -serem frescas; -

não estarem golpeadas e danificadas 

por quaisquer lesões de origem física, 

mecânica ou biológica que afetam 

sua aparência, a polpa e o pedúnculo 

(quando houver) deverão se 

apresentar intactos e firmes; -serem 

transportadas em caixas de 

polietileno vazadas. Os alimentos não 

devem estar em contato com papel 

não adequado (reciclado, jornais, 

revistas e similares), papelão ou 

plástico reciclado. 

 R$ 4,80  

132 375 

Laranja Pera de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação 

adequado a manipulação, transporte e 

consumo; isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte.  

 R$ 2,59  

133 38 

Limão Taiti de boa qualidade, sem 

ferimentos, firmes, maduras e com 

coloração uniforme sem ferimentos 

ou defeitos, firmes e com brilho. De 

acordo com a resolução 12/78 da 

CNNPA. Deve ser entregue em caixa 

plástica vazada higienizada, a caixa 

deve estar protegida com plástico. 

 R$ 4,70  

135 675 

Maçã com grau de maturação médio 

com polpa intacta e limpa, com 

coloração e tamanho uniformes, sem 

rachaduras ou cortes na casca. 

 R$ 4,88  

136 375 

Mamão Formosa de primeira 

qualidade, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniformes, bem 

desenvolvido, firme e intacto, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

 R$ 3,70  

137 375 

Mamão Papaia de primeira qualidade, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, 

tamanho e coloração uniformes, bem 

desenvolvido, firme e intacto, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

 R$ 4,88  

138 375 

Mandioca de primeira, ótima 

qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, isenta de enfermidades 

material terroso, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos de manuseio e 

transporte. 

 R$ 3,88  

139 375 

Maracujá de primeira qualidade, livre 

de sujidades, parasitas e larvas, 

tamanho e coloração uniformes, bem 

desenvolvido, firme e intacto, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

 R$ 4,88  

140 15.000 

Melancia redonda, graúda, de 

primeira, livre de sujidades, parasitas 

e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida e madura, com polpa 

firme e intacta. 

 R$ 1,88  

141 375 

Melão de primeira qualidade, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho 

e coloração uniformes, bem 

desenvolvido, firme e intacto, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

 R$ 4,88  

142 150 

Morango de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação 

adequado a manipulação, transporte e 

consumo; isento de sujidades, 

parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte. 

Acondicionado em caixa contendo 4 

bandejas. 

 R$ 25,88  

143 225 

Pera com grau de maturação médio 

com polpa intacta e limpa, com 

coloração e tamanho uniformes, sem 

rachaduras ou cortes na casca.  

 R$ 8,99  

144 75 

Pimentão Verde fresco, firme, com a 

casca lisa, coloração e tamanho 

uniformes, sem qualquer tipo de 

lesão na casca que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre de 

resíduos de fertilizantes. 

 R$ 4,88  

145 75 

Pimentão Amarelo fresco, firme, com 

a casca lisa, coloração e tamanho 

uniformes, sem qualquer tipo de 

lesão na casca que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre de 

resíduos de fertilizantes. 

 R$ 10,88  
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146 75 

Pimentão Vermelho fresco, firme, 

com a casca lisa, coloração e 

tamanho uniformes, sem qualquer 

tipo de lesão na casca que possam 

alterar sua aparência e qualidade. 

Livre de resíduos de fertilizantes. 

 R$ 10,88  

147 150 

Pepino Comum o produto deve estar 

d acordo com a NTA 14 deverão ser 

de primeira qualidade, de tamanho 

médio, liso, com polpa intacta e 

limpa; tamanho e coloração típicos da 

variedade, sem manchas bolores, 

sujidades, ferrugem sem lesões de 

origem física ou mecânica deve 

atender os padrões microbiológicos 

da RDC nº 12 de 02/01/01 da 

ANVISA e os padrões de embalagem 

da CEAGESP, conforme portaria MA 

127, de 04/10/1991. Deve ser 

entregue em caixa plástica vazada 

higienizada, a caixa deve estar 

protegida com plástico. 

 R$ 2,98  

148 225 

Poncã de primeira, in natura, 

apresentando grau de maturação 

adequado a manipulação, transporte e 

consumo; isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte. 

 R$ 6,50  

149 375 

Repolho verde de primeira, ótima 

qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, isento de enfermidades 

material terroso, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos de manuseio e 

transporte.  

 R$ 2,88  

150 1.125 

Tomate salada vermelho, graúdo, de 

polpa firme e intacta, isento de 

enfermidades boa qualidade, livres de 

resíduos de fertilizantes, sujidade, 

parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte. 

 R$ 5,88  

151 150 

Vagem de primeira qualidade, com 

coloração e tamanho uniformes, sem 

qualquer tipo de lesão na casca que 

possam alterar sua aparência e 

qualidade. 

 R$ 10,50  

VIGÊNCIA: 12 MESES. 

DATA DA ASSINATURA: 04/05/2021 

 

 

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº. 31/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

PROVÁVEL “AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARNES, PÃES, LEITE, 

DERIVADOS E ENLATADOS, DESTINADOS AOS 

SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

SANDOVALINA, EM ATÉ 12 (DOZE) MESES”. 

DETENTOR: ROGÉRIO DA SOARES DA SILVA 

EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 

05.354.940/0001-00. 

 

 

 
Lote 1 e 2 

Item Qtde Descrição P. Unit. 

88 1.125 

Carne suína de primeira 

qualidade congelada (pernil), 

sem osso, limpa, aspecto 
próprio da espécie, não 

amolecida nem pegajosa, cor 

própria da espécie, sem 
manchas esverdeadas ou 

pardacentas, odor, livres de 

parasitas, em saco plástico 
transparente atóxico, limpo, 

não violado, resistente que 

garanta a integridade do 
produto até o momento do 

consumo, embalagens de 5 kg. 

Na embalagem deverá conter 

identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de 

validade e carimbos oficiais. 
De acordo com a portaria do 

ministério da 

agricultura. Característico do 
tipo de corte: cubos 

 R$ 17,87  

93 375 

Bacon em manta, de primeira 

qualidade, embalada a vácuo, 
com validade mínima de três 

meses, a embalagem deve 

estar contendo a identificação 
do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, 

prazo de validade e carimbos 
oficiais. 

 R$ 23,50  

95 375 

Linguiça tipo calabresa com 

registro no SIF ou SISP. Com 
aspecto característico, cor 

própria sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabor próprio. Seguir os 

padrões microbiológicos  

 
 

,estabelecidos pela Resolução 

RDC nº12 de 02/01/01 
ANVISA/MS. 

 R$ 15,86  

96 750 

Linguiça tipo toscana de 
primeira qualidade. Deve 

apresentar-se livre de parasitas 

e de qualquer substância 
contaminantes que possa 

alterar os aspectos normais do 

produto ou qualquer aparato 
que venha encobrir possíveis 

alterações. Embalagem (a 

vácuo) de 5kg em filme pvc 
transparente ou saco plástico 

transparente, contendo 

identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 

validade, marcas e carimbos 
oficiais. 

 R$ 14,87  
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100 375 

Salsicha tipo hot dog produto 

a base de carne bovina com 
condimentos triturados e 

cozidos. O produto deverá 

estar acondicionado em 
sistema à vácuo, pesando até 3 

(três)kg por embalagem. As 

embalagens devem conter 
especificações do produto 

conforme a legislação vigente 

e seguir os padrões 
microbiológicos estabelecidos 

pela Resolução RDC nº12 de 

02/01/01 ANVISA/MS. Caixa 
com 4 pacotes de 3Kg cada. 

 R$ 7,04  

 

VIGÊNCIA: 12 MESES. 

DATA DA ASSINATURA: 04/05/2021. 

 

 

 

 

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº. 32/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

PROVÁVEL “AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARNES, PÃES, LEITE, 

DERIVADOS E ENLATADOS, DESTINADOS AOS 

SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

SANDOVALINA, EM ATÉ 12 (DOZE) MESES”. 

DETENTOR: SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA, 

inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34. 

 

Lote 1 e 2 

Item Qtde Descrição P. Unit. 

3 300 

Feijão Carioquinha tipo 1 novo, 

constituído de no mínimo 95% 
de grãos inteiros e 

correspondentes à variedade no 

tamanho e cor. Maduros, limpos 
e secos, isento de matéria 

Terrosa, de parasitos, de detritos 

animais e vegetais, pedaços de 
grãos ardidos, brotados, 

murchos, imaturos manchados, 

mofados, carunchados e 
descoloridos que prejudiquem a 

sua aparência e qualidade, 

produção da última safra. 
Validade mínima de 6 meses 

embalados em sacos plástico de 

polietileno atóxico, resistente, 
termos soldado, contendo peso 

líquido de 1kg, com a emb. 

secundaria em fardo plástico, 
atóxico, transparente resistente, 

termos soldado com peso líquido 

de 30kg rotulagem de acordo 
com a legislação vigente 

contendo todas as especificações 

do produto e registro em órgão 
competente. 

 R$ 6,25  

13 150 

Biscoito doce tipo “rosquinha de 

coco”: 1ª qualidade. Pacotes de 
200g a 500g. produto obtido 

pelo amassamento e cozimento 

conveniente de massa preparada 
farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal, açúcar 
invertido, fermento químico 

(bicarbonato de sódio, 

bicarbonato de amônio e 
pirofosfato ácido de sódio), sal, 

lecitina de soja e aromatizante. 

Contém glúten. Não deve conter 
corante. O produto deverá ser 

fabricado a partir de matérias-

primas sãs e limpas isentas de 
matéria terrosa, parasitas 

sujidades e larvas e em perfeito 

estado de conservação. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados e de caracteres 

organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar 

quebradiço. O produto deve 
estar acondicionado em 

embalagem primária plástica, 

atóxica, resistente, lacrada, 
reembalados em embalagem 

secundária de caixa de papelão 

reforçado.  

 R$ 60,48  

14 150 

Biscoito doce tipo “rosquinha de 
chocolate”: 1ª qualidade. Pacotes 

de 200g a 500g. produto obtido 

pelo amassamento e cozimento 
conveniente de massa preparada 

farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, açúcar 

invertido, cacau em pó, fermento 

químico (bicarbonato de sódio, 
bicarbonato de amônio e 

pirofosfato ácido de sódio), sal, 

lecitina de soja corante caramelo 
e aromatizante. Contém glúten.  

Não deve conter corante. O 

produto deverá ser fabricado a 
partir de matérias-primas sãs e 

limpas isentas de matéria 

terrosa, parasitas sujidades e 
larvas e em perfeito estado de 

conservação. Serão rejeitados 

biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres 

organolépticos anormais, não 

podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar 

quebradiço. O produto deve 

estar acondicionado em 
embalagem primária plástica, 

atóxica, resistente, lacrada, 

reembalados em embalagem 
secundária de caixa de papelão 

reforçado.  

 R$ 66,23  
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17 1.500 

Café torrado e moído de acordo 

com a NTA 02 e 44 produzido a 
partir de grãos torrados 

procedentes de espécies vegetais 

genuínos, sãos e limpos, 
contendo no máximo 01% de 

impurezas (cascas, paus, e etc.): 

pó homogêneo fino, Cor: cor 
variando de castanho claro ao 

castanho escuro, sabor e cheiro 

próprio, validade: mínima de 6 
meses, Embalagem: primária 

própria com peso líquido de 

500g. Bem. Secundaria de 
papelão ondulada deverá constar 

no rótulo do produto 

classificação marca, nome, 
endereço do fabricante data de 

fabricação que não poderá ser 

anterior a 10 dias da data de 
entrega com registro no órgão 

competente com selo de pureza 

ABIC e empilhamento máximo 
para armazenagem. 

 R$ 7,17  

19 750 

Erva Mate beneficiada, 

composta de folhas de erva mate 

tostada para a infusão, sem 
corantes artificial, com no 

mínimo de 70% de folhas e no 

máximo 10% p/p de umidade 
isenta de sujidade parasitos ou 

larvas com aparência de folhas 

claras hastes secos cheiro e sabor 

próprios validade mínima de 12 

meses embalagem primária de 

caixa de papelão fino 
acondicionada internamente em 

saco de papel impermeável 

contendo peso líquido de 200 g 
com rótulos de acordo com a 

legislação vigente contendo 

todas as especificações do 
produto e registro em órgão 

competente. 

 R$ 2,38  

21 375 

Farinha de trigo Tipo 1, 

Especial, branca, enriquecida 
com ferro e ácido fólico. Obtida 

de grãos de trigo sãos, limpos e 

isentos de matéria terrosa e 
parasita. Não podendo estar 

úmida, fermentada ou rançosa, 

devendo obedecer à legislação 
vigente, embalada em pacotes de 

1kg. Prazo mínimo de validade 

de 4 meses e data de fabricação 
de até 30 dias. Rotulagem de 

acordo com a legislação vigente 

contendo todas as especificações 
do produto e registro em órgão 

competente. 

 R$ 2,75  

22 150 

Fubá Tipo mimoso, 100% milho. 

Deve conter cor e sabor 
característicos, embalado em 

saco plástico atóxico, 

transparente, impresso as 
informações exigidas por lei 

vigente, identificando o número 

de registro no órgão competente, 
contendo peso líquido de 1kg, 

com prazo de validade de no 

mínimo 180 dias. 

 R$ 2,88  

24 150 

Macarrão tipo Parafuso seco de 

cor amarelo claro fabricada a 
partir de matérias primas 

selecionadas sãs, limpas de boa 

qualidade, livre de material 
terroso, parasitos, não podendo 

estar rançoso ou fermentado, ou 

ainda com carunchos. Os cortes 
deverão ser homogêneos e 

inteiros. Deverão apresentar 

após o cozimento cortes soltos 
de consistência macia, porém 

não papa ou pegajosa. Na data 

de entrega deverão ter validade 
de 12 meses. Embalagem em 

sacos de polietileno atóxico 

resistente, termossoldado, com 
peso líquido de 500g. Rotulagem 

de acordo com a legislação 

vigente, contendo Informação 
Nutricional, registro no 

Ministério da Saúde, Endereço 

do Fabricante, Responsável 
Técnico, Composição, peso e 

validade.  

 R$ 1,88  

27 
1.500,

00 

Mini bolo rico em vitaminas e 

minerais sabor chocolate com 

recheio e cobertura sabor 
chocolate. ingredientes: farinha 

de trigo fortificada com ferro e 

ácido fólico, cobertura sabor 
chocolate (açúcar, gordura 

vegetal, cacau em pó, soro de 

leite em pó, sal refinado, 

emulsificantes: lecitina de soja e 

éster de poliglicerol de ácido 

ricinoléico e aromatizante), 
açúcar, xarope de glicose, 

gordura vegetal, açúcar 

invertido, soro de leite em pó, 
maltodextrina, amido de milho 

e/ ou fécula de mandioca, leite 

em pó integral, ovo em pó, cacau 
em pó, sal refinado, vitaminas: 

b1, b2, b3, b6 e b12, regulador 

de acidez: fosfato tricálcico, 
fermentos químicos: pirofosfato 

ácido de sódio e bicarbonato de 

sódio, emulsificantes: lecitina de 
soja e mono e diglicerídeos, 

espessante: pectina, 

conservadores: ácido sórbico e 
propionato de cálcio e 

aromatizantes. Embalagem 

primária: deverão ser embalados 
em embalagem tipo flow pack 

ou polietileno atóxico, contendo 

1(uma) unidade de 40g rotulado 
conforme legislação vigente. 

Prazo de validade: mínimo de 3 

(três) meses impressa na 
embalagem primária, com 

fabricação recente na data da 

entrega. 

 R$ 0,78  
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28 750 

Mini bolo rico em vitaminas e 

minerais sabor chocolate branco 
com recheio e cobertura sabor 

chocolate. ingredientes: farinha 

de trigo fortificada com ferro e 
ácido fólico, cobertura sabor 

chocolate (açúcar, gordura 

vegetal, cacau em pó, soro de 
leite em pó, sal refinado, 

emulsificantes: lecitina de soja e 

éster de poliglicerol de ácido 
ricinoléico e aromatizante), 

açúcar, xarope de glicose, 

gordura vegetal, açúcar 
invertido, soro de leite em pó, 

maltodextrina, amido de milho 

e/ ou fécula de mandioca, leite 
em pó integral, ovo em pó, cacau 

em pó, sal refinado, vitaminas: 

b1, b2, b3, b6 e b12, regulador 
de acidez: fosfato tricálcico, 

fermentos químicos: pirofosfato 

ácido de sódio e bicarbonato de 
sódio, emulsificantes: lecitina de 

soja e mono e diglicerídeos, 

espessante: pectina, 
conservadores: ácido sórbico e 

propionato de cálcio e 

aromatizantes. Embalagem 
primária: deverão ser embalados 

em embalagem tipo flow pack 

ou polietileno atóxico, contendo 
1(uma) unidade de 40g rotulado 

conforme legislação vigente. 

Prazo de validade: mínimo de 3 
(três) meses impressa na 

embalagem primária, com 

fabricação recente na data da 
entrega. 

 R$ 0,78  

29 750 

Mini bolo rico em vit. e minerais 

sabor cenoura com recheio e 
cobertura sabor chocolate. 

ingredientes: farinha de trigo 

fortificada com ferro e ácido 
fólico, cobertura sabor chocolate 

(açúcar, gordura vegetal, cacau 

em pó, soro de leite em pó, sal 
refinado, emulsificantes: lecitina 

de soja e éster de poliglicerol de 

ácido ricinoléico e 
aromatizante), açúcar, xarope de 

glicose, gordura vegetal, açúcar 

invertido, soro de leite em pó, 
maltodextrina, amido de milho 

e/ ou fécula de mandioca, leite 

em pó integral, ovo em pó, cacau 
em pó, sal refinado, vitaminas: 

b1, b2, b3, b6 e b12, regulador 

de acidez: fosfato tricálcico, 
fermentos químicos: pirofosfato 

ácido de sódio e bicarbonato de 

sódio, emulsificantes: lecitina de 
soja e mono e diglicerídeos, 

espessante: pectina, 

conservadores: ácido sórbico e 
propionato de cálcio e 

aromatizantes. Embalagem 

primária: deverão ser embalados 
em embalagem tipo flow pack 

ou polietileno atóxico, contendo 

1(uma) unidade de 40g rotulado 
conforme legislação vigente. 

Prazo de validade: mínimo de 3 

(três) meses impressa na 
embalagem primária, com 

fabricação recente na data da 

entrega. 

 R$ 0,78  

43 75 

Goiabada em massa ou pasta 

homogênea e de consistência 
que possibilite o corte. Obtido 

das partes comestíveis 

desintegradas da goiaba, com 
açúcar, contendo pectina, 

ajustador de pH. Com aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprios, 
acondicionado em pacotes com 

500g. 

 R$ 2,63  

46 750 

Mistura para bolo sabores 

variados (chocolate, coco, 

laranja, limão, abacaxi, cenoura) 

sem glúten, sem ovo e sem 
lactose: o produto deve estar de 

acordo com a NTA 02 e 83 

(Decreto 12.846/78) e Portaria nº 
29 de 13 de janeiro de 1998, 

ANVISA. Ingredientes: farinha 

de arroz e/ou amido de milho, 
açúcar, fermento químico e 

outros componentes, desde que 
permitidos. Características: cor, 

odor, sabor e textura 

característica. Embalagem 
primaria: saco plástico, 

hermeticamente selado, ou caixa 

tipo box, atóxica, resistente, 
rotulado de acordo com a 

legislação vigente, pesando até 

500g. Na data da entrega o 
produto deve dispor de no 

mínimo 03 meses de validade 

 R$ 1,94  

47 375 

Bebida à base de soja 

ingredientes: extrato de soja, 

água, açúcar, sal, vitaminas a, c, 
d, e, b2, b6, b12, ácido fólico e 

minerais cálcio e zinco, 

aromatizante (aroma idêntico ao 
natural de baunilha), 

estabilizante goma gelana, 

citrato de sódio, goma xantana e 
lecitina de soja. Não contém 

glúten.  0% lactose e colesterol, 

possuindo nutrientes, proteínas e 
vitaminas. O teor de cálcio deve 

ser o mesmo que o leite 

 R$ 3,80  

51 225 
Suco Concentrado sabor Pêssego 
em embalagem com 500ml 

isento de sódio 

 R$ 3,63  

52 225 
Suco Concentrado sabor Caju 

em embalagem com 500ml 

isento de sódio 

 R$ 3,63  

53 225 
Suco Concentrado sabor Goiaba 

em embalagem com 500ml 
isento de sódio 

 R$ 3,63  

54 225 
Suco Concentrado sabor Manga 
em embalagem com 500ml 

isento de sódio 

 R$ 3,63  

55 225 
Suco Concentrado sabor 

Maracujá em embalagem com 

500ml isento de sódio 

 R$ 6,13  

56 225 
Suco Concentrado sabor Uva em 

embalagem com 500ml isento de 
sódio 

 R$ 3,63  
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58 225 

Maionese Produto na forma 

cremosa, homogênea, sem 
separação de líquido, obtida de 

óleo vegetal alimentício e ovos, 

açúcar, sal, suco de limão, 
vinagre, EDTA – Fórmula 

devidamente registrada, com 

características físicas, químicas e 
biológicas e de embalagem 

conforme determina a legislação 

vigente. Embalado em balde 
com tampas invioláveis, 

contendo peso líquido de 

aproximadamente 500g. 
Rotulagem perfeitamente dentro 

dos padrões da legislação. 

Validade mínima de 6 meses, e 
fabricação de até 30 dias da 

entrega. 

 R$ 2,81  

69 225 

Vinagre de Álcool isento de 
corantes artificiais, ácidos 

orgânicos e minerais estranhos, 

livre de sujidades, material 
terroso, e detritos de animais e 

vegetais, validade mínima de 6 

meses bem. Em frascos de vidro 
ou plástico atóxico com volume 

liquido de 750 ml bem. Devendo 

estar impresso em seu rótulo a 
marca, classificação, nome e 

endereço do fabricante, prazo de 

validade, conteúdo liquido e nº 
de registro no órgão competente. 

 R$ 1,19  

73 75 

Colorau (urucum) pó fino, 

homogêneo, coloração vermelho 

intensa, embalagem plástica com 
500 g, com identificação do 

produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e peso líquido. 
O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da Saúde. 

 R$ 2,44  

94 750 

Cortes Congelados de Frango 
tipo Coxa e Sobrecoxa, em 

embalagem individual lacrada 

com 1Kg, manipulada em 
condições higiênicas sanitárias, 

provenientes de animais sadios, 

abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo ser 

congelada e transportada à 

temperatura de - 18ºC ou 
inferior. A porcentagem de água 

ou gelo não deverá ultrapassar 

10% (dez por cento). Prazo de 
validade mínimo de 6 meses. 

Rótulo: o produto deverá ser 

rotulado de acordo com a 
legislação vigente, de forma 

clara e indelével: nome e 

endereço do abatedouro, 
constando obrigatoriamente o 

registro no SIF; identificação 

completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e 

prazo máximo de consumo, 

temperatura de estocagem 
armazenamento e conservação, 

peso líquido e condições de 

armazenamento. 

 R$ 6,86  

98 225 

Mortadela de primeira 

qualidade, peça inteira, ao ser 
fatiado deve apresentar um corte 

macio, limpo e brilhante. O 

produto não pode esfarelar. 
Resfriada entre 0 a 4ºc, 

embalada em peças individuais, 

em condições de 
armazenamento, com data de 

validade mínima de três meses, 

com registro no sif, a 
embalagem deve estar contendo 

a identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e 

carimbos oficiais. 

 R$ 11,82  

101 375 

Queijo Mussarela resfriado de 

primeira qualidade. Não contém 

glúten. Ao ser fatiado deve 
apresentar um corte macio e 

limpo. O produto não pode 

esfarelar. Cada, embalada em 
peças individuais, em condições 

de armazenamento, com data de 

validade mínima de três meses, a 
embalagem deve estar contendo 

a identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e 

carimbos oficiais. 

 R$ 23,59  

102 375 

Apresuntado resfriado, produto 

cozido, de odor agradável, de cor 

rosada clara, com baixo teor de 
gordura e sódio, adicionado de 

ingredientes e temperos. Ao ser 

fatiado deve apresentar um corte 
macio, limpo e brilhante. O 

produto não pode esfarelar. 

Embalado em peças individuais, 
em condições de 

armazenamento, com data de 

validade mínima de três meses, a 
embalagem deve estar contendo 

a identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e 

carimbos oficiais. 

 R$ 13,68  

 

VIGÊNCIA: 12 MESES. 

DATA DA ASSINATURA: 04/05/2021. 

 

 

EXTRATO DE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº. 30/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

PROVÁVEL “AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARNES, PÃES, LEITE, 

DERIVADOS E ENLATADOS, DESTINADOS AOS 

SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

SANDOVALINA, EM ATÉ 12 (DOZE) MESES”. 

DETENTOR: LATICÍNIO IRMÃOS CARLUCCI 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.288.858/0001-01. 

 

 
Lote 01 - Ampla Participação 

Item Qtde Descrição P. Unit. 
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34 750 

Bebida Láctea fermentada, 

sabor morango, em, 
reembalada em caixas de 

papelão resistente. Validade 

mínima de 30 dias. Registro 
no Ministério da Agricultura e 

Alvará de Licença Sanitária. 

 R$ 3,40  

35 750 

Bebida Láctea fermentada, 

sabor salada de frutas, 

reembalada em caixas de 

papelão resistente. Validade 

mínima de 30 dias. Registro 
no Ministério da Agricultura e 

Alvará de Licença Sanitária. 

 R$ 3,40  

67 375 

Requeijão Tradicional 

cremoso; ingredientes: leite 
pasteurizado, creme de leite, 

sal, fermento lácteo. 

Acondicionado em copos 
plásticos hermeticamente 

fechados com tampa que 

possibilite vedar o produto 
após a sua abertura. 

Embalagem de 250g. Valor 

calórico: 270 kcal/100g 
(tolerância de +/- 5%). Possuir 

selo sif. Embalagem contendo 

informações do fabricante e 
registro no órgão competente. 

 R$ 4,73  

68 1.500 

Manteiga características 
técnicas: ingredientes: gordura 

láctea e sal. Valor calórico 730 

kcal/100g (tolerância +/- 5%). 

Acondicionadas em pote de 

200g. 

 R$ 7,00  

 

VIGÊNCIA: 12 MESES. 

DATA DA ASSINATURA: 04/05/2021. 

 
 

 

TERMO DE DEFERIMENTO  

 

PROCESSO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N° 16/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2021 

 

 

Tendo-se em vis ta  a  sol ic i tação do  

Setor  de Saúde des ta  municipal idade  

para  compra de materiais de expediente para 

uso nas unidades básicas de Saúde do nosso 

município com a verba do QUALIFAR,  venho  

nos termos do Parecer Jurídico  e  

Parecer Conclusivo,  exarado,  

favorável  a  d ispensa  da Lic i tação ,  

embasados no ar t igo 24 inciso I I  da  

Lei  n . º  8 .666/93,  declaro  

DISPENSADO  o  processo l ici ta tór io  

e ,  por  conseguin te  “DEFERIDO” o  

requerido.  

CONTRATADA: GUEIROS & FEITOSA 

PAPEÇARIA LTDA   CNPJ 19.944.358/0001-

09 

VALOR DO CONTRATO: R$ 

16.977,80  (dezesse is mil ,  novecentos 

e  setenta  e  sete  reais  e  oitenta 

centavos) .  

VIGÊNCIA: 12 meses  

 

Paço  Munic ipal  de  Sandoval ina,  12  de  

maio  de  2021.  

 

 

 

 

FRANCI SCO ME NDES DA S ILVA  

PREFEITO MU NIC IPAL  

 

 

 

TERMO DE AJUSTE SERÁ NOTA DE 

EMPENHO 
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