
 

 

 

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AL 

 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AO SENAC ALAGOAS,  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 936525 
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇO 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 
LICITAÇÃO DO TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09h15min do dia 08.08.2022.  
 
 O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – Administração Regional no Estado de Alagoas, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação formalmente instituída, torna pública a realização da licitação, pela 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE que se regerá pelo Regulamento de 
Licitações e Contratos, Resolução SENAC n.º 958/2012 publicada na seção 3, n.º 187, páginas 192 a 194 do Diário 
Oficial da União, de 26 de setembro de 2012, em vigor a partir de 1.º de novembro de 2012 e suas alterações e 
pelas disposições deste instrumento convocatório e de seus anexos. 
 

JUSTIFICATIVA 
O presente processo destina-se à contratação de empresa especializada no fornecimento e distribuição de gêneros 
alimentícios, sob demanda para atender as necessidades do Senac/AL. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1. O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO 
DE ALAGOAS – SENAC/AL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO.  
1.2. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, será integralmente conduzida pelo Pregoeiro e 
julgada pela Comissão Permanente de Licitação do SENAC/AL, designados por meio da Portaria Normativa 
SENAC/AL nº 034/2022, de 11/05/2022. 
1.3. As instruções estabelecidas neste Edital de licitação determinam os procedimentos que orientarão o presente 
procedimento licitatório até a assinatura do respectivo instrumento de Ata de Registro de Preço ou documento 
equivalente. Alegações de desconhecimento destas instruções por parte das licitantes não serão aceitas como 
razões válidas para justificar quaisquer eventuais erros ou divergências porventura encontradas em seus 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e/ou PROPOSTA DE PREÇOS.  
1.4. A documentação necessária à HABILITAÇÃO e à PROPOSTA DE PREÇOS deverá atender a todas as 
exigências contidas no Edital. Qualquer descumprimento por parte da licitante nesse sentido implicará a sua 
imediata inabilitação e/ou desclassificação. 
1.5. Este Edital de licitação estará disponível, gratuitamente, nos seguintes endereços eletrônicos: 
a) Site do Banco do Brasil S/A – www.licitacoes-e.com.br, opção ACESSO IDENTIFICADO (Licitações do 
SENAC/AL). 
b) Site do SENAC/AL – www.al.senac.br/licitacao 
 
 

http://www.al.senac.br/licitacao


 

 

 

 
2. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 

2.1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro e a ser realizada de 
acordo com a Resolução SENAC n° 958/2012, publicada no DOU em 26 de setembro de 2012. 
2.1.2.  Início do Acolhimento das Propostas: de 09hs do dia 27/07/2022 até às 09hs do dia 08/08/2022. 
2.1.3. Abertura das propostas: às 09h00min do dia 08/08/2022. 
2.1.4.  Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: às 09h15 min do dia 08/08/2022. 
2.1.5. Local da disputa: www.licitacoes-e.com.br. 
2.2. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente, 
o horário de Brasília–DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação do certame. 
 

3. OBJETO DA LICITAÇÃO 
3.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto eventual e futura contratação de empresa especializada para 
fornecimento e distribuição de gêneros alimentícios, sob demanda, para atender ao Senac Alagoas,  
conforme especificações constantes do anexo I deste edital. 
3.2. As entregas dos produtos adquiridos pelo SENAC/AL, em razão da presente Ata de Registro de Preço ou 
documento equivalente, deverão ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis nos locais por ele indicados. 
3.3. Os quantitativos constantes no ANEXO I apresentam-se como mero referencial, visando permitir a licitante 
avaliar a sua capacidade técnico-operacional para o fornecimento e entrega, de acordo com as necessidades do 
SENAC/AL. 
3.4. O SENAC/AL poderá adquirir qualquer quantidade de itens, conforme suas necessidades, durante a vigência 
da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente . 
3.5. A Ata de Registro de Preço ou documento equivalente será formalizada, conforme minuta em anexo, que fará 
parte integrante e complementar do presente instrumento convocatório. 
 

4. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Respeitadas as condições legais e as constantes deste Edital, deverão ser observadas as seguintes 
determinações: 
4.1.1. Na presente licitação somente poderá se manifestar em nome da licitante o sócio ou 
dirigente/administrador, com poderes conferidos pelo Estatuto ou Contrato Social em vigor, para representá-la ativa 
e passivamente em juízo ou fora dele, ou, ainda, procurador devidamente credenciado. 
4.1.2. Entende-se como procurador credenciado aquele com poderes outorgados por meio de procuração, por 
instrumento público ou particular, para representar a licitante, em processo licitatório. 
4.1.3. Cada licitante só poderá ser representada por uma única pessoa, não sendo admitido que uma mesma 
pessoa represente mais de uma empresa e nem que o representante de uma seja sócio de outra. 
4.2. Não poderão participar da presente licitação: 
4.2.1. Empresas sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
4.2.2. Empresas em consórcio, em processo de falência ou dissolução. 
4.2.3. Empresas que tenham no seu quadro societário dirigente ou empregado da entidade SENAC (aí incluídos os 
membros dos seus órgãos deliberativos e fiscais). 
4.2.4. Empresas cujo direito de licitar ou contratar, estejam suspensos temporariamente com o Sistema “S”. 
4.2.5. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições 
deste Edital.  
4.3. As licitantes deverão estar preparadas para adequações dos serviços à Lei Geral de Proteção de dados – 
LGPD.  
 



 

 

 

 
5. CREDENCIAMENTO 

5.1. Somente poderão participar da presente licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, empresas 
devidamente credenciadas junto ao provedor do sistema Licitações-e, na página eletrônica www.licitacoes-
e.com.br, nos termos da supracitada Resolução SENAC nº 958/2012, publicada no DOU em 26 de setembro de 
2012. 
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chaves de identificação e de senhas individuais a serem 
fornecidas pelo provedor do sistema por ocasião do credenciamento. 
5.3. As empresas interessadas poderão obter maiores informações, principalmente sobre a apresentação de 
documentação e credenciamento de representantes, junto a qualquer agência do Banco do Brasil S/A ou pelo 
telefone 0800-729 0500 (Central de Atendimento). 
5.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao SENAC/AL 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido de senha, ainda que por terceiros. 
5.5. Para credenciamento deverão as licitantes estar preparadas para adequações dos serviços à Lei Geral de 
Proteção de dados – LGPD.  
 

6. DA CONEXÃO COM O SISTEMA 
6.1. A participação neste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio da conexão da(s) licitante(s) ao sistema 
eletrônico antes mencionado, mediante digitação de sua senha privativa (emitida nos termos do subitem 5.2 deste 
Edital), e subsequente encaminhamento da PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS), exclusivamente por meio do 
referido sistema eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos no Edital. 
6.2. A(s) licitante(s) será(ão) responsável(is) por todas as transações que forem efetuadas em seu(s) nome(s) no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua(s) proposta(s) e/ou seu(s) lance(s). 
6.3. Incumbirá, ainda, à(s) licitante(s), acompanhar(em) as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 
pública do PREGÃO ELETRÔNICO, ficando responsável(is) pelo ônus decorrente da possível perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.4. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, em período 
de até 10 (dez) minutos, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
6.4.1.  Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do PREGÃO 
ELETRÔNICO será suspensa e reiniciada somente no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, após comunicação 
expressa aos licitantes mediante mensagem inserida no sistema Licitações-e, divulgando data e hora da 
reabertura da sessão. 
 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 
7.1. A(s) PROPOSTA(s) DE PREÇOS, como mencionado anteriormente, deverá(ão) ser elaborada(s) e enviada(s) 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando-se, para tal, os prazos, condições, especificações, 
além das datas e horários limites estabelecidos no respectivo Edital. 
7.2. A(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS inicial(is), inserida(s) no sistema eletrônico, durante o período definido 
neste Edital como Recebimento das Propostas, deverá(ão) atender às especificações constantes do objeto deste. 
7.3. O valor da proposta, a ser encaminhado eletronicamente para o sistema, deverá ser aquele decorrente do 
somatório dos itens, por lote, aí já incluído o valor de eventuais despesas decorrentes de encargos sociais e/ou 
tributos porventura incidentes, ou quaisquer outros ônus, seja a que título for.  
7.4. A(s) proposta(s) deverá(ão) limitar-se ao objeto da licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preços ou outra condição não prevista no Edital. 



 

 

 

7.5. A Comissão Permanente de Licitação analisará a(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS 
encaminhada(s)/recebida(s), desclassificando, fundamentadamente, aquela(s) que não estiver(em) em 
consonância com o estabelecido neste Edital, ou que for(em) manifestamente inexequível(is), cabendo ao 
Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelas 
licitantes. 
7.6. Da decisão que desclassificar a(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS somente caberá pedido de reconsideração à 
própria Comissão Permanente de Licitação, a ser encaminhado exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
para o endereço cpl@al.senac.br, acompanhado da justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) 
minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema eletrônico. 
7.7. Sobre o eventual pedido de reconsideração, a Comissão Permanente de Licitação decidirá nos 30 (trinta) 
minutos subsequentes ao encerramento do prazo para encaminhamento dos respectivos pedidos, salvo por 
motivos que justifiquem a sua prorrogação, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema 
eletrônico para acompanhamento em tempo real pela(s) licitante(s). 
7.8. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
 

8. DA ABERTURA DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. No período estabelecido no presente Edital para recebimento de propostas, os interessados poderão inserir 
ou substituir suas propostas iniciais no sistema. 
8.2. Findo o período estabelecido para o recebimento de propostas, terá início à fase de Abertura destas, de 
acordo com o horário previsto no sistema, na qual a Comissão Permanente de Licitação avaliará a aceitabilidade 
de cada uma das propostas enviadas, classificando as que atenderem às exigências do Edital e, 
consequentemente, desclassificando aquelas que estiverem em desacordo com ele. 
8.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
8.4. Após a fase de Classificação das Propostas, o Pregoeiro dará início ao processo de Pregão, passando para 
a fase da Sessão Pública de Disputa de Preços, da qual somente poderão participar as licitantes que tiverem 
suas propostas de preços classificadas na fase anterior. 
8.4.1. Todas as propostas classificadas serão consideradas como lances na fase da disputa, e ordenadas de 
forma crescente. 
8.4.2. Será considerada como primeiro lance as propostas classificadas por lote. 
8.4.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas e não havendo lances, o desempate será feito, 
obrigatoriamente, por meio de sorteio, para o qual serão convocadas as respectivas licitantes. 
8.5. Na fase da Sessão Pública de Disputa de Preços, as licitantes e/ou representantes credenciados para tal 
deverão estar conectados ao sistema para participarem da sessão de lances, isto é, somente serão aceitos novos 
lances apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
8.6. As licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos ofertados, por elas ou por outras 
licitantes, e registrados pelo sistema eletrônico, observando a diferença mínima de R$ 10,00 (dez reais) entre eles. 
8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
8.8. Os lances ofertados deverão ser no valor total considerando-se somente 02 (duas) casas decimais. 
8.9. A oferta de um novo lance somente será aceita pelo sistema após o transcurso de 3 (três) segundos desde o 
último lance ofertado. 
8.10. Durante o transcurso da Sessão Pública de Disputa de Preços, as licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará a autora dos lances às demais licitantes. 
8.11.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 



 

 

 

8.12.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração 
da sessão pública; 
8.13.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 
lances intermediários; 
8.14.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente; 
8.15.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço; 
8.16. Se alguma licitante fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital ou oferta considerada inexequível, 
este será cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. Na tela será emitido um aviso e, na sequência, o Pregoeiro 
justificará o motivo da exclusão através de mensagem às licitantes. 
8.17. No caso de não haver lances na Sessão Pública de Disputa de Preços, serão considerados válidos os valores 
obtidos na fase de Abertura das Propostas. 
8.18. Quando, eventualmente, houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá à Comissão 
Permanente de Licitação verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
8.19. O sistema informará a proposta de menor preço por lote, imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances. 
8.20. É vedada a desistência de lances já ofertados, sujeitando-se a licitante proponente às sanções previstas neste 
Edital (exceto se as justificativas apresentadas durante a etapa de formulação dos lances forem aceitas pelo 
Pregoeiro). 
8.21. O sistema eletrônico gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registradas a indicação do lance 
vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à Sessão Pública de Disputa 
de Preços do PREGÃO ELETRÔNICO. 
 

9. DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) E DA ACEITABILIDADE 
9.1. A presente licitação, do tipo menor preço por lote, para a definição/obtenção da proposta mais vantajosa, 
será julgada pela Comissão Permanente de Licitação considerando-se o atendimento às exigências contidas neste 
Instrumento Convocatório e seus anexos. 
9.2. A PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) deverá ter um prazo de validade de, no mínimo, 90 (noventa) 
dias, a contar da data de abertura da Sessão Pública de Disputa de Preços, e os preços deverão ser fixos e 
irreajustáveis. 
9.3. A empresa licitante deverá obedecer às especificações descritas no ANEXO I do presente Edital. 
9.4. Ordenados os lances em forma crescente de preços para os respectivos itens, as autoras dos lances 
classificados em primeiro lugar deverão encaminhar a PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) ajustada. 
9.5. Se as propostas ou lances de menor valor não forem aceitáveis, ou se as licitantes desatenderem às 
exigências de HABILITAÇÃO, a Comissão Permanente de Licitação examinará a oferta subsequente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade e solicitando, também, à respectiva licitante os documentos 
necessários à comprovação de sua HABILITAÇÃO, repetindo o procedimento, sucessivamente, se assim vier a se 
justificar, até a apuração de uma oferta que atenda às condições do respectivo Edital de Licitação. 
9.6. Declarada(s) a(s) licitante(s) vencedora(as) do certame pela Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro 
consignará tal decisão e demais eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, 
e depois de decididos os eventuais recursos interpostos, o procedimento será encaminhado à autoridade 
competente para a devida homologação e adjudicação do objeto da licitação a quem de direito. 



 

 

 

 
10. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA E DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

10.1. Nos termos fixados neste Edital, a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA, bem como catálogos, manuais, 
folders, encartes, prospectos, enfim, quaisquer demonstrativos dos produtos ofertados (amostra, material 
impresso ou indicação da URL do fabricante que permita comprovar as especificações técnicas dos produtos 
ofertados), como também a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverão ser, prévia e exclusivamente, 
anexadas ou enviadas pelo Sistema do Banco do Brasil, até a data e horário de abertura da sessão pública do 
certame, podendo o Pregoeiro, a seu critério e considerando a natureza do objeto e as regras editalícias, solicitar 
durante a fase de aceitação e julgamento, documentação complementar: 
10.1.1. Via CHAT, que a empresa encaminhe a proposta comercial ajustada ao lance final, como também eventual 
documentação complementar (documentos necessários a confirmação daquelas exigidos no edital e já 
apresentados) necessária ao julgamento, por meio da opção “ENVIAR ANEXO” do Sistema Banco do Brasil, 
segundo os prazos específicos fixados neste Edital no item 11.3, contados da convocação do Pregoeiro, 
prorrogável a pedido do licitante e/ou a critério do pregoeiro, desde que a situação assim exija; 
10.1.2. Na impossibilidade do encaminhamento da proposta readequada ou documentação complementar via 
Sistema Banco do Brasil, a pedido da licitante, devidamente registrado no CHAT, e com anuência do pregoeiro 
(ATENÇÃO: Lembrar que qualquer encaminhamento de proposta ou documentação antes do fim da etapa de 
disputa prejudicará o anonimato), a documentação poderá ser enviada por e-mail: cpl@al.senac.br, observados os 
prazos fixados.  
10.1.3. Se o licitante não estiver logado e/ou não responder, via CHAT, à convocação do Pregoeiro, terá o prazo 
de 02 (duas) horas para envio da documentação solicitada, sob pena de decair do direito de participar da licitação e 
ter sua proposta DESCLASSIFICADA ou ser INABILITADO, observado o disposto no item 10.7 deste Edital;  
10.2.  Para fins de viabilização operacional, o Pregoeiro poderá convocar e reconvocar quantas vezes se fizerem 
necessárias, tendo em vista a finalidade do ato e a ampliação da competitividade.  
10.3.  Sob pena de INABILITAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO, toda a proposta e documentação exigida neste Edital 
(e seus apêndices) deverá ser emitida em nome do licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com 
endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:  
a) no caso em que o licitante seja matriz, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da matriz;  
b) no caso em que o licitante seja filial, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da filial, exceto quanto à 
Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, desde que conste no próprio documento a validade para a 
matriz e a filial; como também, quanto ao Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), para o licitante que 
proceda ao recolhimento dos encargos de forma centralizada;  
c) será dispensada a apresentação, no nome e no CNPJ da filial, daquele documento que pela própria natureza 
apenas seja emitido em nome da matriz;  
d) o CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento do licitante que efetivamente executará o objeto da presente licitação.  
e) Caso o licitante opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do constante do 
contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento FORNECEDOR como do 
estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.  
10.4. Em se tratando de ME/EPP, e havendo alguma RESTRIÇÃO na comprovação da HABILITAÇÃO FISCAL E 
TRABALHISTA, será assegurado o prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
licitante for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões.  
10.5. A não regularização da documentação fiscal no prazo indicado no subitem anterior implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus apêndices, sendo facultado ao 



 

 

 

SENAC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar a ARP ou documento 
equivalente, ou até cancelar a licitação. 
10.6. Na hipótese de o licitante não atender ao chamado para anexar ou enviar a PROPOSTA COMERCIAL 
ESCRITA, poderá o julgamento ser realizado com base na proposta comercial eletrônica inicialmente cadastrada 
no sistema Banco do Brasil, caso conste descrição completa do objeto licitado com todas as informações 
necessárias e suficientes, de maneira que seja possível a análise da qualidade do objeto proposto, a critério do 
Pregoeiro.  
10.7. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar documentação complementar à proposta e 
habilitação, poderá ser DESCLASSIFICADO ou INABILITADO e sujeitar-se-á às SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
previstas neste edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.  
10.8. As empresas participantes do certame somente deverão encaminhar propostas, declarações ou quaisquer 
outros documentos se expressamente previstos no Edital (e seus apêndices) e/ou solicitado pelo Pregoeiro, 
mediante notificação efetuada pelo canal de comunicação (CHAT), sob pena de serem estes descartados.  
10.9. A documentação original ou cópia autenticada, caso seja solicitada expressamente pelo Pregoeiro, deverá ser 
encaminhada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação, ao endereço Rua Doutor Antônio 
Cansanção, n. º 465, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-190.  
10.10. A (s) licitante (s) arrematante(s) deverá (ao) informar na sua PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) os 
dados bancários (banco, agência e número da conta corrente) para realização de depósito pelo SENAC/AL, em 
seu favor, dos valores devidos por conta do objeto da presente licitação, na forma e condições constantes deste 
Edital.  
 

11. DA PROPOSTA COMERCIAL 
11.1. Havendo aceitação da proposta comercial eletrônica classificada em primeiro lugar, o pregoeiro solicitará 
do(s) licitante(s) vencedor(es) o encaminhamento da proposta comercial escrita, devidamente ajustada ao último 
lance ou ao valor negociado. 
11.2. A PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA deverá conter, preferencialmente, as seguintes informações e 
documentos (modelo ANEXO II): 
a) folha de rosto em papel timbrado da empresa, contendo a firma ou denominação do particular, inclusive com o 
número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail, bem como referência ao número do presente certame, o nome do 
Órgão a quem se destina, valor global em algarismos e por extenso, prazo de validade, e outras informações 
pertinentes; 
b) indicação da quantidade e dos preços unitário e total, conforme especificações contidas no Memorial 
Descritivo (ANEXO I); 
c) fabricante, marca, modelo e/ou referência do objeto cotado (se for o caso); 
d) certificações, rotulagens, autorizações ou outros documentos exigidos no Memorial Descritivo, se houver 
(ANEXO I); 
11.3. O Pregoeiro convocará o(s) particular(es), via CHAT, para encaminhar a respectiva proposta, por meio da 
opção “Enviar Anexo” no Sistema Banco do Brasil, no prazo de 02 (duas) horas, podendo esse prazo ser 
prorrogado a requerimento do interessado e/ou a critério do Pregoeiro. 
 

12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
12.1. Habilitação Jurídica: 
12.1.1. Cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente, do sócio administrador. 
12.1.2. Prova de registro no órgão competente e alterações (se houver), no caso de empresa individual; 



 

 

 

12.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, com as devidas alterações contratuais (se houver) ou 
Alteração Contratual Consolidada e alterações posteriores (se houver), devidamente registrado no órgão 
competente, em se tratando de sociedade comercial;  
12.1.4.  Ato de nomeação ou de eleição dos atuais administradores, no caso de sociedade por ações, também 
devidamente registrado no órgão competente; 
12.1.5. Certidão simplificada atualizada pela Junta Comercial, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 
12.1.6.  Documento comprobatório do representante legal da licitante: 
12.1.6.1. Cópia da Carteira de identidade ou documento equivalente do representante legal da licitante; 
12.1.6.2.  Procuração por instrumento público ou particular (neste caso, com firma reconhecida), caso a licitante se 
faça representar por procurador credenciado. 
 
12.2. Regularidade Fiscal: 
12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF). 
12.2.2. Provas de inscrição nos cadastros de contribuinte estadual e municipal, ou as correspondentes 
declarações de isenção, relativas ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
12.2.2.1. As declarações de isenção deverão ser fornecidas pelo estado/município ou pela própria licitante 
interessada, caso os entes públicos não as forneçam. 
12.2.3. Prova de regularidade perante a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede da licitante, na 
forma da lei, sendo: 
12.2.3.1. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, 
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do artigo 11 da Lei 
nº 8.212/91; 
12.2.3.2. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 
12.2.4. Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF). 
 
12.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
12.3.1. Certidão negativa de pedido e/ou decretação de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório 
do Distribuidor da sede da licitante (quando pessoa jurídica), com data de expedição nos últimos 60 (sessenta) dias 
anteriores à data prevista para a abertura do certame licitatório. 
12.3.2.1 Empresas em Recuperação Judicial apenas serão habilitadas, com qualificação econômico-
financeira, caso comprovem que já tiveram o plano de recuperação judicial concedido ou homologado judicialmente 
ou caso apresentem Certidão, emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório; 
12.3.2. Empresas optantes pelo simples Nacional deverão apresentar declaração conforme Instrução Normativa 
RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012 de acordo com art. 6°. 
 
12.4. Qualificação Técnica: 
12.4.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica (cuja data de emissão não será 
levada em consideração para efeitos de sua validade), contendo a identificação do signatário e dados para 
eventual contato, emitido por pessoa de direito público e/ou privado para a qual a licitante tenha fornecido o tipo de 
produtos  ou  similares. O mesmo deverá ser encaminhado em papel timbrado da respectiva pessoa jurídica, 
visando comprovar sua aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação.  



 

 

 

12.4.1.1. O teor do documento em questão deve possibilitar à Comissão Permanente de Licitação a análise, 
interpretação e conclusão sobre o objeto, de forma clara e sem maiores dificuldades, visando apurar se o referido 
documento atende ou não ao fim a que se destina ou propõe.  
12.4.1.2.  Não serão aceitos atestados emitidos pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo 
empresarial. 
 
12.5. Declarações: 
12.5.1. Declaração de aceitação do edital, em papel timbrado da licitante, declarando ter tomado conhecimento e 
examinado, cuidadosamente, os documentos desta Licitação e de ter integralmente compreendido e aceito as 
condições estabelecidas para a contratação do objeto desta Licitação, conforme modelo Anexo IV. 
12.5.2. Declaração que a LICITANTE VENCEDORA se obriga a atender às disposições da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018, e autorizam o Senac/AL a coletar, tratar e 
compartilhar os dados pessoais de seus representantes, para o fim exclusivo de viabilizar o presente procedimento 
licitatório e a futura execução do objeto contratado (Declaração de Consentimento e Ratificação das Proteções 
e Tratamento de Dados – Anexo V). 
 
12.6. OBSERVAÇÕES: 
12.6.1. Documentos obtidos via Internet, quando não dispuserem de prazo de validade específico (à exceção 
daqueles com prazos de validade previamente estabelecidos por este Edital), somente serão aceitos para o fim a 
que se propõem se obtidos dentro do período de 90 (noventa) dias corridos que antecedem a data prevista para a 
apresentação pela empresa arrematante da PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) escrita e dos respectivos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
12.6.2. Em nenhuma hipótese será prorrogado o prazo para apresentação da PROPOSTA COMERCIAL (DE 
PREÇOS) escrita, com os novos preços finais oferecidos na Sessão Pública de Disputa de Preços, e dos 
respectivos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, na forma que aqui são exigidos. 
12.6.3. Em caso de desistência ou pedido de desclassificação, o licitante deverá encaminhar a solicitação 
formalmente, acompanhado da fundamentação, em papel timbrado da empresa e assinado pelo representante 
legal.  
12.6.4. Para fins deste procedimento licitatório, serão aceitas como certidões negativas de débitos as certidões 
positivas com efeito de negativas. 
12.6.5. Os documentos que exigem assinatura somente serão aceitos se assinados pelo representante legal da 
empresa, de acordo com o disposto no respectivo ato constitutivo, procuração específica ou documento 
comprobatório da representação da licitante. 
 

13. DOS RECURSOS 
13.1. Encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar a 
publicação do nome da licitante declarada vencedora do certame, bem como a liberação da opção para eventual 
interposição de recurso. 
13.2. Declarada a vencedora do certame, qualquer licitante que assim desejar poderá, então, exclusivamente em 
campo próprio do sistema eletrônico do Banco do Brasil S/A (www.licitaçoes-e.com.br), manifestar, de forma 
imediata e motivada, sua intenção de recorrer, registrando, na oportunidade, a síntese das suas razões de recurso, 
e dispondo do prazo de 02 (dois) dias úteis (contados a partir da data da declaração da licitante vencedora do 
certame), para, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, interpor seu recurso, por escrito e 
devidamente fundamentado, à autoridade competente para o julgamento. 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes, no prazo estabelecido para tal, quanto à sua 
intenção de interpor recurso, importará a decadência desse direito, ficando a Comissão Permanente de Licitação, 



 

 

 

desde logo, autorizada a dar prosseguimento ao procedimento de adjudicação e homologação do objeto da 
licitação à licitante declarada vencedora do certame. 
13.4. Para efeito do disposto no subitem anterior, manifestação imediata é aquela apresentada pela licitante nos 
primeiros 60 (sessenta) minutos depois de declarada a vencedora do certame; e manifestação motivada é a 
descrição sucinta e clara do fato motivador do recurso a ser interposto. 
13.5. O recurso dependerá de manifestação imediata, na forma do subitem anterior, e motivada da licitante, após 
a sessão pública, em campo próprio do sistema, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes concedido o 
prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar as razões de recurso relacionadas à intenção manifestada, a licitante 
deverá encaminhar as suas razões por meio eletrônico, via Internet, para o endereço cpl@al.senac.br, em nome da 
CPL, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Ainda, o recurso deverá estar devidamente assinado por 
pessoa com poderes para tal e acompanhado, obrigatoriamente, dos documentos constantes do subitem 12.1.5 do 
presente Edital, para os devidos fins 
13.6. Não será aceito o recurso cujas razões não estejam relacionadas àquelas manifestadas na intenção de 
recorrer. 
13.7. Contra-arrazoado ou não o recurso porventura interposto, a Comissão Permanente de Licitação o apreciará, 
podendo, se necessário, realizar instrução complementar, e decidirá, motivadamente, pela manutenção ou reforma 
do ato recorrido, submetendo-o, em seguida, à consideração da autoridade competente para julgamento, ou a 
quem esta delegar competência para a decisão/julgamento, em instância final, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados da data final para sua interposição, ou, quando for o caso, da apresentação das respectivas 
contrarrazões.   
13.8. Eventuais recursos porventura interpostos em desconformidade com os prazos e condições estabelecidas 
no presente Edital não serão conhecidos. 
13.9. O eventual provimento de recurso pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
13.10. O recurso eventualmente interposto contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que declarar a 
licitante vencedora do certame terá efeito suspensivo. 
13.11. Os recursos interpostos fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela licitante não serão conhecidos. 
13.12. A decisão/julgamento em relação ao(s) recurso(s) eventualmente interposto(s) será disponibilizada para 
consulta a todos os interessados no site do Banco do Brasil S/A (www.licitacoes-e.com.br) e, também, no site do 
SENAC/AL (www.al.senac.br/licitacao/). 
13.13. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada 
a intenção de interpor o recurso pela licitante. 
 

14. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
14.1. OBRIGAÇÕES SENAC ALAGOAS: 
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela LICITANTE VENCEDORA, de acordo com a Ata 
de Registro de Preço e os termos de sua proposta; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos 
colaboradores da LICITANTE VENCEDORA; 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente formalizada por 
meio do Pedido de Compra, bem como atestar na nota fiscal/fatura da efetiva entrega dos produtos; 
d) Receber os produtos entregues pela LICITANTE VENCEDORA que estejam em conformidade com as 
especificações constantes no Edital. 

http://www.al.senac.br/licitacao/


 

 

 

e) Recusar ou devolver com a devida justificativa, qualquer produto entregue distinto das especificações 
constantes no Edital ou que não apresentarem condições para consumo. 
f) Notificar a LICITANTE VENCEDORA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
g)  Comunicar previamente a LICITANTE VENCEDORA, qualquer modificação ou criação de novas normas e 
procedimentos a serem observados no fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preço. 
h) Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestada às notas fiscais/faturas, 
sendo liberado de acordo com uma das datas estabelecidas para pagamento pela entidade. 
i) Poderá ser dado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO nos casos em que o almoxarifado, ou a LICITANTE 
VENCEDORA, encontrem-se indisponíveis para a conferência, ou a mesma torne-se inviável naquele momento. 
Nestes casos, aplicar-se-á o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, onde o estoquista dará o RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO à transportadora no ato do recebimento/entrega da mercadoria e em uma avaliação de 
aproximadamente 10 (dez) dias úteis, o atestado definitivo, a LICITANTE VENCEDORA. 
 
14.2. AS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
a) Possuir e-mail e/ou fax para recebimento da Solicitação de Fornecimento. 
b) A LICITANTE VENCEDORA disponibilizará o pessoal necessário para realizar a entrega dos produtos, os 
quais não terão nenhum vínculo empregatício com o SENAC/AL em nenhuma hipótese. 
c) Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos, as especificações e as demais condições de 
fornecimento constantes no Edital. 
d) O objeto deverá ser entregue no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Solicitação de 
Fornecimento por parte da LICITANTE VENCEDORA e de acordo com as quantidades estabelecidas, mediante 
comunicação das partes. 
e) Os produtos devem ser entregues em 10 (dez) dias úteis e em horário comercial, das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 16h00min, no Centro Integrado de Hotelaria e Turismo, localizado na Rua Pedro 
Paulino, nº 137, Poço, Maceió/AL, CEP: 57025-340, juntamente com as documentações fiscais, ou ainda, em outro 
endereço que se estabeleça o setor de almoxarifado, em caso de mudança. 
f) A LICITANTE VENCEDORA ficará obrigado a substituir os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o SENAC/AL, os produtos que 
vier a ser recusado, podendo ser substituído e ser submetido a exame técnico; 
g) A LICITANTE VENCEDORA deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo ser 
estritamente observado os prazos de garantia dos mesmos; 
h) Responder, integralmente, por perdas e danos que porventura venha a causar ao SENAC/AL ou a terceiros, em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita em decorrência do objeto da Ata de Registro de Preço; 
i) Responder por quaisquer possíveis ônus decorrentes de marcas, registros e patentes relativos aos produtos 
fornecidos; 
j) Incluir no valor proposto para os produtos todas as possíveis despesas com tributos, seguros e encargos 
sociais, seja a que título for, bem como despesas com transporte, carga e descarga, e quaisquer outras 
relacionadas com o objeto da Ata de Registro de Preço, visando o atendimento da obrigação em sua plenitude; 
k)   Tomar todos os cuidados por ocasião dos procedimentos de entrega dos produtos (carga, transporte e 
descarga) nos locais de destino. 
l) Fornecer toda e qualquer instrução e/ou manuais de uso relativos aos produtos, que se fizerem convenientes ou 
necessárias, em especial quanto ao seu manuseio e conservação/manutenção; 



 

 

 

m) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, todas as condições que ensejaram sua habilitação e 
qualificação no respectivo procedimento licitatório; 
n) Permanecer devidamente atualizada e regular perante todos os órgãos públicos, privados e/ou entidade afins, 
bem como em relação às disposições legais vigentes. 
o) Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa 
protocolada no SENAC ALAGOAS, dirigida à autoridade competente, até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data 
prevista a entrega do equipamento; 
p) É vedado a LICITANTE VENCEDORA transferir a terceiros direitos ou créditos decorrentes da Ata de Registro 
de Preço ou documento equivalente; 
q) Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado de qualquer natureza ou negociação 
de títulos com instituições financeiras. 
 

15. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
15.1. Os produtos objeto deste Edital deverão ser entregues no Centro Integrado de Hotelaria e Turismo, 
localizado na Rua Pedro Paulino, nº 137, Poço, Maceió/AL, CEP: 57025-340, juntamente com as documentações 
fiscais, ou ainda, em outro endereço que se estabeleça o setor de almoxarifado, em caso de mudança, de segunda 
a sexta das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ao encarregado do setor, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis a contar da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento, expedido pelo Setor competente 
que realizará a vistoria verificando se os mesmos atendem a todas as especificações constantes no anexo I deste 
Edital, sendo, que a nota fiscal deverá conter os itens entregues conforme especificações solicitadas.  
15.1.1. Recebimento provisório dar-se-á nos casos em que o almoxarifado, ou a LICITANTE VENCEDORA, 
encontrem-se indisponíveis para a conferência, ou a mesma torne-se inviável naquele momento. Nestes casos, 
aplicar-se-á o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, onde o estoquista dará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO à 
transportadora no ato do recebimento/entrega da mercadoria e em uma avaliação de aproximadamente 05 (cinco) 
dias úteis, o atestado definitivo, à LICITANTE VENCEDORA. 
15.1.2.  Recebimento Definitivo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, 
para verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, devendo a LICITANTE 
VENCEDORA substituir o produto defeituoso ou corrigir eventuais faltas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da comunicação enviada pelo SENAC/AL. 
15.2. O aceite do objeto licitado pelo SENAC Alagoas, não exclui a responsabilidade civil da LICITANTE 
VENCEDORA, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as 
especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.  
15.3. A data de validade deverá constar na embalagem original. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
15.4. Todos os produtos exceto os hortifrútis deverão ter rotulagem com selo dos respectivos órgãos 
fiscalizadores. 
15.5. Todos os produtos deverão ser entregues em embalagem não violada. 
15.6. A LICITANTE VENCEDORA, deverá entregar os produtos rigorosamente dentro do prazo estipulado, de 
acordo com as especificações constantes neste edital. 
15.7. A LICITANTE VENCEDORA deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, acatando 
inclusive os meios corretos de transporte etiquetamento e acondicionamento dos produtos. 
 

16. DO PAGAMENTO 
16.1. Os pagamentos pelos fornecimentos serão efetuados se dará, preferencialmente, por meio de boleto 
bancário, a partir da entrega dos produtos e o recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela vencedora após atestados 
pelo setor competente, de acordo com as condições e preços pactuados. 



 

 

 

16.2. Encontrando-se a documentação de acordo com o recebimento dos produtos devidamente aceitos e 
validados pelo setor de almoxarifado, este terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para provisionamento de pagamento, 
que será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, caindo esse em sábado, domingo ou feriado o pagamento 
será realizado no próximo dia útil. 
16.3. O faturamento e a cobrança deverão ser emitidos no CNPJ: 03.692.424/0001-52 da Sede Administrativa 
do Senac/AL, localizada na Rua Doutor Antônio Cansanção, 465, Ponta Verde, Maceió, CEP:57035-190. 
16.4. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da Ata de Registro de Preço, somente serão 
efetuados em nome da LICITANTE VENCEDORA; 
16.4.1.  Em hipótese alguma, o SENAC/AL aceitará nota fiscal ou outro documento relativo ao fornecimento dos 
produtos, emitidos em nome de outra empresa que não a LICITANTE VENCEDORA; 
16.5. A nota fiscal apenas será liberada para pagamento depois de aprovada pelo setor de almoxarifado, onde a 
mesma deve ainda estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a 
LICITANTE VENCEDORA para correções, recomeçando a contagem do prazo para pagamento a partir do dia da 
devolução da nota devidamente corrigida. 
16.6. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preço ou 
documento equivalente, admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira 
mediante petição escrita, devidamente fundamentada, nos termos da legislação que rege a matéria, desde que se 
mantenha a vantajosidade do preço após repactuação. 
 

17. DAS PENALIDADES E SANÇÕES NO PREGÃO 
17.1. Comete infração administrativa, a licitante que: 
17.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preço ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
17.1.2. Apresentar documentação falsa; 
17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
17.1.5. Não mantiver a proposta; 
17.1.6. Cometer fraude fiscal; 
17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 
17.2. A licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
17.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 
ao objeto da contratação: 
17.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da 
licitante; 
17.2.3. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora poderá acarretar 
perda do direito à contratação e a suspensão do direito de licitar e contratar com o Senac Alagoas, por até 02 (dois) 
anos; 
17.2.4. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer 
das hipóteses previstas como infração administrativa da Ata de Registro de Preço. 
17.3. As sanções, bem como a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 
17.4. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta da licitante, o 
Senac Alagoas poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante, observando-se os procedimentos legais. 



 

 

 

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Senac Alagoas, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
17.7. As licitantes vencedoras não poderão suspender os fornecimentos durante o período de análise dos 
pedidos relativos a realinhamento de preços e prorrogação de prazos ou outros, devendo praticar os preços até 
então registrados, sob pena de serem aplicadas sanções. 
17.8. Pelos motivos que se regem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita as penalidades tratadas 
na condição anterior: 
17.8.1. Pelo atraso no fornecimento em relação aos prazos propostos e aceitos; 
17.8.2. Pelo não fornecimento, de acordo com as especificações técnicas do edital e da proposta da licitante 
vencedora, dentro do prazo proposto; 
17.8.3. Pela recusa na assinatura da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, pelo prazo de até 05 
(cinco) dias úteis a partir da convocação, dará ao Senac Alagoas o direito de homologar e adjudicar esta Licitação 
ao próximo colocado; 
17.8.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pelo Senac Alagoas, a licitante ficará isenta das sanções ou penalidades mencionadas. 
17.9. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
17.9.1. As sanções e penalidades por falha na execução da Ata de Registro de Preço ou de inexecução parcial ou 
total do objeto são as estabelecidas na Cláusula Décima Terceira da Minuta Contratual, anexo a este Edital. 
 

18. DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO 
18.1. Solicitações de esclarecimentos relacionados com este Edital deverão ser enviados à Comissão Permanente 
de Licitação, informando-se o seu número, até o horário de 17h00min, até 03 (três) dias úteis antes da sessão de 
abertura, exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), para o seguinte endereço: cpl@al.senac.br. 
18.2.  Solicitações de impugnações relacionados com este Edital deverão ser enviados à Comissão Permanente de 
Licitação, informando-se o seu número, até o horário de 17h00min, até 02 (dois) dias úteis antes da sessão de 
abertura, exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), para o seguinte endereço: cpl@al.senac.br. 
18.2.1. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não 
sejam por ela recebidos dentro do prazo estipulado nos subitens 18.1 e 18.2 acima, em virtude de possíveis 
problemas no servidor ou navegador, tanto do SENAC/AL quanto do remetente da mensagem. 
18.2.2. Não havendo solicitações de esclarecimentos/impugnações nos prazos previstos nos itens 18.1 e 18.2 
acima, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 
apresentação de documentos e proposta, não cabendo as licitantes o direito a qualquer reclamação posterior. 
18.2.3. Os pedidos de esclarecimentos/impugnações apresentados à Comissão Permanente de Licitação do 
Senac/AL, após os prazos estipulados, serão recebidos como mera informação. 
18.3. Os esclarecimentos e resultados das impugnações serão enviados, via e-mail, aos solicitantes e divulgados 
na página eletrônica do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br),  no site do SENAC/AL 
(http://www.al.senac.br/licitacoes/). 
18.4. As licitantes devem acessar diariamente os sites citados no item 18.3 para conferência das respostas dos 
esclarecimentos, resultados das impugnações, recursos e demais informações adicionais e/ou alterações que 
possam vir a ocorrer. Não será respondido nenhum questionamento em caráter informal. 
 

19. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
19.1. As empresas ao participarem da presente licitação, estão cientes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018, e autorizam o Senac/AL a coletar, tratar e compartilhar os 
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dados pessoais de seus representantes, para o fim exclusivo de viabilizar o presente procedimento licitatório e a 
futura execução do objeto contratado, observando-se as exceções previstas no art. 11, II da LGPD. 
19.2. Fica autorizada a coleta, o tratamento e o compartilhamento do nome completo e cópias e números de 
identidade e CPF dos representantes das licitantes, eventuais dados pessoais incluídos em contrato social, 
estatuto ou documento equivalente, bem como na carta de apresentação de proposta, carta de credenciamento, 
aceite e declaração de que não emprega menor, enquanto for necessário ao atingimento da finalidade a seguir 
exposta; 
19.3. A coleta, tratamento e compartilhamento dos dados acima especificados tem por finalidade viabilizar o 
presente procedimento licitatório e a futura execução do objeto contratado; 
19.4. Os dados pessoais coletados, serão compartilhados quando da necessidade de vistas aos autos do 
processo, que é público e, portanto, acessível a todo interessado, por ocasiões de sessões presenciais e sobretudo 
quando da realização de sessões virtuais, nas quais os participantes analisarão os documentos de credenciamento 
propostas de preços e habilitação no formato digital. 
19.5. As licitantes se comprometem a se manter devidamente adequadas para o cumprimento integral dos termos 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018, devendo apresentar a 
correspondente declaração de adequação devidamente assinada pelo controlador, sob pena de inabilitação. 
19.6.  O Senac/AL se responsabiliza por todas as medidas de segurança necessárias à proteção dos dados 
coletados ou tratados de incidentes de segurança da informação e comunicará aos titulares dos dados e à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar 
risco ou dano relevante, em conformidade ao art. 48 da LGPD. 
19.7. As licitantes são responsáveis diretas pela fidedignidade e/ou legitimidade das informações e documentos 
por elas apresentados juntamente com suas propostas. 
19.8. Os titulares dos dados, poderão exercer, no que couber, os direitos previstos no art. 18 da LGPD, a qualquer 
momento e mediante requisição: I - Confirmação da existência de tratamento; II - Acesso aos dados; III - Correção 
de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709; V - Portabilidade 
dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a 
regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; VI - Eliminação dos dados 
pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709; VII - 
Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII 
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; IX - 
Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. 
Em razão da necessidade legal de prestação de contas pelo SENAC/AL, a documentação contida no processo de 
licitação, será mantida pelo tempo necessário para a devida fiscalização. 
19.9. As licitantes deverão estar preparadas para adequações dos serviços à Lei Geral de Proteção de dados – 
LGPD.  
 

20. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
20.1. Este Edital observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, 
inclusive, as recomendações quanto à responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material, 
bem como normas ambientais que procederá no fornecimento. 
20.2. Os materiais especificados acima deverão estar de acordo com as normas ambientas prevendo, no que se 
aplicar: 
20.3. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 



 

 

 

20.4. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com materiais sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares. 
20.5. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o 
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte 
e o armazenamento. 
20.6. Que os bens não conheçam substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva 
ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDES) 
20.7. Que sejam utilizados materiais de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA. 
20.8. Que sejam adotadas medidas para evitar o desperdício de água tratada; 
20.9. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 
resíduos sólidos. 
20.10. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis; 
20.11. Conforme prevê o art. 33 da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 
2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar 
sistemas de Logística Reversa, mediante retorno dos materiais após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de materiais Perigos. 
20.12. Observar o Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, o qual prevê que os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes dos materiais e embalagens, deverão estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos materiais e embalagens após o uso pelo consumidor. 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. As licitantes deverão examinar, cuidadosamente, todos os termos e condições deste Edital de Licitação e 
seus Anexos, a fim de se certificarem do seu inteiro teor, objetivando o correto e pleno cumprimento de seus 
termos. 
21.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, eximindo o 
SENAC/AL de qualquer possível atribuição de responsabilidade nesse particular, seja a que título for. 
21.3. As licitantes são responsáveis diretas pela fidedignidade e/ou legitimidade das informações e documentos 
por elas apresentados juntamente com suas propostas. 
21.4. Após a apresentação da (s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) (DE PREÇOS) escrita(s), não cabe 
desistência pela(s) respectiva(s) licitante(s), salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e que venha 
ser aceito pelo SENAC/AL. 
21.4.1. Em caso de desistência da licitante vencedora quando este não assinar a Ata de Registro de Preço, ou 
ainda, quando não cumprir as condições estabelecidas no Edital, a licitante classificada em 2º (segundo) lugar 
poderá ser convocada, a critério do SENAC/AL para execução do objeto da Ata de Registro de Preço, no preço 
proposto pela licitante vencedora, procedendo-se da mesma forma em relação as demais licitantes remanescentes, 
por ordem de classificação, convocados pelo mesmo motivo constante neste item. 
21.4.2. No caso de convocação de licitante classificada a partir do 2º (segundo) lugar, obedecida à ordem 
sequencial e após o aceite do valor ofertado pelo 1º classificado, deverá o mesmo assinar a Ata de Registro de 
Preço, nos termos previstos neste Edital. 
21.5. A Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior competente poderá em qualquer fase da 
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, 
vedada, no entanto, a inclusão posterior de documentos ou informações em desacordo com as condições e prazos 
estabelecidos para tal no respectivo instrumento convocatório e seus anexos. 



 

 

 

21.6. Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, a exclusivo critério da CPL, e 
que não causem prejuízo ao SENAC/AL e aos Licitantes, poderão ser relevadas. 
21.7. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
Sessão Pública do Pregão. 
21.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela CPL, com base na legislação vigente. 
21.9. Os prazos estabelecidos no presente Edital e seus anexos só se iniciam e vencem em dias de 
funcionamento/expediente do SENAC/AL. 
21.10. O SENAC/AL se reserva o direito de adiar, revogar, anular ou tornar sem efeito, no todo ou em parte, a 
presente licitação, inclusive de proceder a seu cancelamento (desde que devidamente justificado e antes da 
assinatura dos respectivos instrumentos da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente), sem que de tais 
atos caibam quaisquer possíveis direitos às licitantes, seja a que título for. 
21.11. Os documentos relacionados com a presente licitação (Instrumento Convocatório e seus Anexos) são 
complementares entre si e assim devem ser considerados, mesmo quando um detalhe for mencionado em um 
documento e, eventualmente, omitido em outro. 
21.12. O edital de licitação e todos os documentos que compõem o procedimento licitatório encontrar-se-ão 
disponíveis para consulta até a sua finalização no horário das 08h30min às 11h00min e das 13h00min às 
15h00min, dos dias úteis de expediente do SENAC/AL, no Setor de Licitações, localizada na Rua Antônio 
Cansanção, n.º 465, bairro: Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-190. 
Os casos não previstos neste instrumento convocatório e seus anexos serão decididos pela Comissão Permanente 
de Licitação, com base nas disposições legais aplicáveis à espécie, no que couber. 
 

22. ANEXOS 
22.1. São anexos deste Instrumento Convocatório, fazendo parte integrante, os seguintes documentos: 
22.1.1. Anexo I – Termo de Referência; 
22.1.2. Anexo II – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Comercial; 
22.1.3. Anexo III – Modelo de Termo de Aceite Definitivo; 
22.1.4. Anexo IV – Declaração de Consentimento e Ratificação de Tratamento de Dados; 
22.1.5. Anexo V – Ata de Registro de Preço. 
 
 

Maceió/AL, 27 de julho 2022. 
 
 
 

ALEXANDRE CRIVELLARO DE PINHO TAVARES  
Interventor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Regional Alagoas 

 
 
 

DANIELLE LORDELLO MALVAR HERMIDA 
Diretora Regional Interina 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 
 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER 
AO SENAC ALAGOAS,  CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO I   
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

LOTE 01 - BEBIDA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 
aperitivo malibú c/690ml. de 
0,750ml 

GF 2       

2 bitter angustura  de 100ml GF 2       

3 aperitivo genebra de 960ml GF 2       

4 bitter campari  de 900ml GF 3       

5 brandy domecq c/1000ml. GF 5       

6 
cachaça alagoana prata c/ 750 
ml. (caraçuipe, brejo dos bois, 
gogó da ema) - nacional 

GF 5 PAÍS - BRASIL     

7 
cachaça alagoana ouro c/ 750 ml. 
(caraçuipe, brejo dos bois, gogó 
da ema) 

GF 5 PAÍS - BRASIL     

8 
cachaça mineira c/670ml. (seleta, 
boazinha, salinas) 

GF 5 PAÍS - BRASIL     

9 conhaque dreher c/900ml GF 5       

10 
gin nacional c/980ml. (seagers, 
all gim, paramaná) 

GF 5       



 

 

 

11 
gin importado (tanqueray, 
beefeater, hendrich´s) c/750ml. 

GF 5       

12 licor 43 c/700ml. GF 2       

13 licor amareto dell orso c/700ml. GF 2       

14 licor amarula c/750ml. GF 2       

15 licor apricot c/720ml. GF 2       

16 licor baileys c/750ml. GF 2       

17 licor cointreau c/700ml. GF 2       

18 
licor creme de cacau c/720ml. 
(nacional)  

GF 5       

19 
licor creme de café c/720ml. 
(nacional) 

GF 5       

20 
licor creme de cassis c/720ml. 
(nacional) 

GF 5       

21 
licor creme de menta c/ 720ml. 
(nacional) 

GF 3       

22 
licor curacau blue c/ 720ml. 
(nacional) 

GF 3       

23 
licor curacau branco fino c/ 
720ml. (nacional) 

GF 3       

24 
licor curacau red c/ 720ml. 
(nacional) 

GF 3       

25 licor drambuie c/ 750ml. GF 3       

26 licor frangélico c/ 700ml. GF 3       

27 
licor peachtree c/ 700ml. 
(importado) 

GF 3       

28 licor strega c/ 700ml. (importado) GF 3       

29 licor tia maria c/ 700ml. GF 3       

30 
vinho tinto cabernet sauvignon 
750ml 

GF 24 PAÍS - BRASIL     



 

 

 

31 
vinho branco chardonnay 750ml 
(rio sol, casa perini, miolo, casa 
valduga) 

GF 24 PAÍS - BRASIL     

32 
vinho branco seco 750ml (country 
wine, almadém, terra nova) 

GF 24 PAÍS - BRASIL     

33 
vinho tinto seco 750ml (country 
wine, almadém, terra nova) 

GF 24 PAÍS - BRASIL     

34 
espumante rose brut (rio sol, 
casa perini, miolo, casa valduga) 
750ml 

GF 24 PAÍS - BRASIL     

35 
espumante rose moscatel (rio sol, 
casa perini, miolo, casa valduga) 
750ml 

GF 24 PAÍS - BRASIL     

36 
espumante brut (rio sol, casa 
perini, miolo, casa valduga) 750 
ml 

GF 24 PAÍS - BRASIL     

37 
espumante demi sec (rio sol, 
casa perini, miolo, casa valduga) 
750ml 

GF 24 PAÍS - BRASIL     

38 
vinho do porto tinto c/750ml. 
(taylor´s, velhotes, messias) 

GF 18 PAÍS - PORTUGAL     

39 
vinho do porto branco c/750ml. 
(taylor´s, velhotes, messias) 

GF 18 PAÍS - PORTUGAL     

40 
vinho verde branco seco c/ 
750ml. (casal garcia, calamares, 
matheus) 

GF 24 PAÍS - PORTUGAL     

41 
vinho tinto madeira seco em 
garrafa c/ 750ml (izidro, 
justinno´s) 

GF 12       

42 
vinho tinto madeira doce em 
garrafa c/ 750ml (izidro, 
justinno´s) 

GF 12       



 

 

 

43 
vermouth tinto c/900ml. (martini 
750ml 

GF 3       

44 
pisco c/ 750 ml. (mistral, capel) 
700ml 

GF 2       

45 
rum carta branca, gf c/ 1000 ml 
(montila, bacardi) 

GF 5       

46 
run bacardi c/ 980ml. (montila, 
bacardi) 

GF 5       

47 
tequila branca premium classico 
c/ 750ml. (josé cuervo, jimador, 
cazadores) 

GF 5       

48 
vermouth bianco c/900ml. 
(martini) 

GF 5       

49 
vodka nacional c/1000ml. 
(smirnoff, skyy, orloff) 

GF 3       

50 
vodka importada c/ 1000ml. 
(absolut, grey goose, wyborowa) 

GF 3       

51 
whisky 08 anos c/ 1000ml. (j. 
walker red label, grants, 
ballantines) 

GF 3       

52 
whisky 12 anos c/ 1000ml (j. 
walker black label, old parr, 
ballantines, logan 

GF 3       

53 
água gaseificada sabor limão gf 
c/ 500 ml, em pct c/ 12 gf (h20 
limão, sprit, aquarius) 

PCT 10       

54 
refrigerante sabor guarana zero, 
em lata c/ 350 ml, pct c/ 12latas 
(antarctica, kuat) 

PCT 10       

55 
refrigerante sabor guarana em 
lata c/ 350 ml, pct c/ 12 latas 
(antarctica, kuat) 

PCT 10       



 

 

 

56 
agua tonica em lata c/ 350 ml, pct 
c/ 12 latas 

PCT 10       

57 
refrigerante sabor limão em lata 
c/ 350 ml, pct c/ 12 
latas (antarctica, sprite) 

PCT 10       

58 
refrigerante sabor coca cola em 
lata c/ 350 ml, pct c/ 12 latas 
(coca-cola, pepsi) 

PCT 10       

59 
refrigerante sabor coca cola zero 
em lata c/ 350 ml, pct c/ 12 latas 
(coca-cola, pepsi) 

PCT 10       

60 
refrigerante sabor laranja em lata 
c/ 350 ml, pct c/ 12 latas (fanta) 

PCT 10       

61 
cerveja long neck c/ 330 ml, cx c/ 
06 gf (heineken, corono, 
budweiser, sol, beck's) 

CX 10       

62 
cerveja s/ alcool, long neck c/ 355 
ml, cx c/ 06 gf (brahma, itaipava) 

CX 10       

63 
cerveja lata c/ 350 ml cx com 06 
(bohemia, brahma extra, império, 
brahma duplo malte, shol) 

CX 10       

64 
cerveja escura long neck c/ 355 
ml, cx c/  06 gf (malzebier, petra, 
caracu) 

CX 10       

65 
refrigerante sabor guarana c/ 2 lt, 
em pct c/ 6 gf (antarctica, kuat 

PCT 10       



 

 

 

66 
refrigerante sabor guarana zero 
c/ 2 lt, em pct c/ 6 gf (antarctica, 
kuat) 

PCT 10       

67 
refrigerante sabor limão c/ 2 lt, 
em pct c/ 6 gf (antarctica, sprite) 

PCT 10       

68 
refrigerante sabor coca cola c/ 2 
lt, em pct c/ 6 gf (coca-cola, 
pepsi) 

PCT 10       

69 
refrigerante sabor coca cola zero 
c/ 2 lt, em pct c/ 6 gf (coca-cola, 
pepsi) 

PCT 10       

70 
refrigerante sabor laranja fanta c/ 
2 lt, em pct c/ 6 gf (fanta) 

PCT 10       

71 
agua mineral c/ gas em gf c/ 350 
ml, pct c/ 12 gf 

PCT 10       

72 
agua mineral s/ gas em gf c/ 350 
ml, pct c/ 12 gf 

PCT 10       

73 
agua mineral c/ 200 ml, em cx c/ 
48 copos 

CX 10       

74 aperitivo aperol c/750 ml GF 3       

75 
cerveja de trigo long neck 355 ml. 
cx c/ 06 gf (eisenbahn, 
patagônia) 

CX 5       

76 
sake mirim licoroso c/500ml 
(tozan, azuma) 

GF 5       

77 sake kirin seco c/600ml (azuma) GF 5       

VALOR TOTAL  R$ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOTE 02 - MARINHOS E LACUSTRES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Cioba inteira com tamanho 
padronizado. Congelada, 
processada de forma recente, 
limpa e sem pele. Não deverá 
apresentar aspecto alterado, 
mutilado ou deformado, não 
poderá apresentar cheiro ou 
sabor anormal. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
cortes serão avaliados após o 
degelo.  

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: JEAN 
VELEIRO, 
F.S ROCHA, ECOMAR, 
NETUMAR, NETUNO, 
COSTA   SUL,   C   
NORTE, 
PRINCOMAR, igual ou 
superior. 

    

2 

Anéis de Lula. Limpo, congelado 
e processado de forma recente. 
Tamanho padronizado e íntegro. 
Características: aspecto, cor, 
odor, sabor e textura 
característicos. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
cortes serão avaliados após o 
degelo.  

KG 5 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 6 
meses; Marcas de 
referência: PESCAMAR, C 
NORTE, J. VELEIRO, 
NETUMAR, LEARDINI, 
COSTA SUL, igual ou 
superior. 

    

3 

 
Camarão Inteiro Grande 16/20. 
Congelado, sem placas de gelo 
aderidas aos camarões, com 
casca e com cabeça. Tamanho 
padronizado e íntegro. Qualidade 
do produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos serão avaliados após o 
degelo. Peso líquido: o fator de 
correção do 
produto deve variar entre 30-
35%, após o degelo. 

KG 20 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 45 
dias. Marcas de referência: 
NETUNO,          
NATUBRAS, 
PESCAMAR,    
ITALPESCA, COSTA SUL, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

4 

Camarão Inteiro Grande 11/15. 
Congelado, sem placas de gelo 
aderidas aos camarões, com 
casca e com cabeça. Tamanho 
padronizado e íntegro. 
Características: aspecto, cor, 
odor, sabor e textura 
característicos. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos serão avaliados após o 
degelo. Peso líquido: o fator de 
correção do produto deve variar 
entre 30-35%, após o degelo.  

KG 20 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 45 
dias. Marcas de referência: 
NETUNO, COSTA SUL, 
EXCELLER, PESCAMAR, 
ITALPESCA NATUBRAS, 
igual ou superior. 

    

5 

Camarão 41 x 50 com casca e 
sem Cabeça. Congelado um a 
um e sem placas de gelo 
aderidas aos camarões. 
Tamanho padronizado e íntegro. 
Características: aspecto, cor, 
odor, sabor e textura 
característicos. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos serão avaliados após o 
degelo. Peso líquido: o fator de 
correção do produto deve variar 
entre 30-35%, após o degelo.  

KG 20 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 45 
dias. Marcas de referência: 
NETUNO, BOMAR, 
COSTA SUL, EXCELLER, 
PESCAMAR, 
POTIPORÃ, igual ou 
superior. 

    

6 

Corvina em posta (grande). 
Congelada, sem escamas, sem 
rabo e sem cabeça, corte 
industrializado e reto. Tamanho 
padronizado e íntegro. Qualidade 
do produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
cortes serão avaliados após o 
degelo.  

KG 5 

Cada posta deverá possuir 
peso entre 200g à 300g. 
Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: NORONHA, 
MAURICEA, PIONEIRA, 
LOGOMAR,C NORTE, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

7 

 
Corvina inteira. Congelada, de 1° 
qualidade, inteira, com escamas, 
com vísceras, com rabo e 
cabeça, tamanho padronizado e 
íntegro. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura 
serão avaliados após o degelo.  

KG 20 

Peso aproximado de 1 Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: BRASIL SUL, 
VITALMAR, InNOVUS, 
NORONHA, MAURICEA, 
PIONEIRA, LOGOMAR, 
C NORTE, igual ou 
superior 

    

8 

Filé de Atum. Filé de peixe 
congelado, in natura, de 1° 
qualidade, pesando 
aproximadamente 1Kg, íntegro e 
limpo, carne rígida e firme, 
coloração branca, sem odor de 
amoníaco. Não pode apresentar 
sinais de descongelamento. 
Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
cortes serão avaliados após o 
degelo.  

KG 20 

Peso aproximado de 1Kg. 
Marcas de referência: 
AZUL DO MAR, 
EXCELLER, 
SCAR igual ou superior 

    

9 

Filé de Camarão Pistola 41/50. 
Congelado, sem placas de gelo 
aderidas aos camarões, sem 
casca, sem vísceras e sem 
cabeça. Tamanho padronizado e 
íntegro. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos 
serão avaliados após o degelo. 
Peso líquido: o fator de correção 
do produto deve variar entre 30-
35%, após o degelo.  

KG 40 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 45 
dias. Marcas de referência: 
COPESCAL, NATUBRAS, 
ENSEG, BRASINO, 
NETUNO, 
COSTA SUL, igual ou 
superior. 

    



 

 

 

10 

Filé Camarão Viveiro 71/90. 
Congelado, sem placas de gelo 
aderidas aos camarões, sem 
casca, sem vísceras e sem 
cabeça. Tamanho padronizado e 
íntegro. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, etc. 
serão avaliados após o degelo. 
Peso líquido: o fator de correção 
do produto deve variar entre 30-
35%, após o degelo. 

KG 30 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 45 
dias. Marcas de referência: 
ENSEG, NETUNO, 
MOURA E SOUZA, 
NATUBRAS, 
COSTA SUL, igual ou 
superior. 

    

11 

Filé de camarão rosa 31/40. 
Congelado um a um, sem placas 
de gelo aderidas aos camarões, 
sem casca, sem vísceras e sem 
cabeça. Tamanho padronizado e 
íntegro. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, etc. 
serão avaliados após o degelo. 
Peso líquido: o fator de correção 
do produto deve variar entre 30-
35%, após o degelo.  

KG 30 

Embalagem com 1 Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. 
Marcas de referência: 
ENSEG, NETUNO, 
MOURA E SOUZA, 
NATUBRAS, COSTA 
SUL, igual ou superior. 

    

12 

Filé de Pescada Amarela Grande. 
Congelada e sem barriga. 
Tamanho padronizado e íntegro. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos cortes serão 
avaliados após o degelo.                                        

KG 20 

Em lâminas com peso 
entre 1Kg. Marcas de 
referência: ENSEG, 
PESCAMAR, C NORTE, 
PRINCOMAR, 
JL PESCADOS, igual ou 
superior. 

    



 

 

 

13 

Filé de Salmão congelado e 
embalado à vácuo. Tamanho 
padronizado e íntegro. Qualidade 
do produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
cortes serão avaliados após o 
degelo.  

KG 30 

Em lâminas com peso 
entre 1Kg. Marcas de 
referência: ENSEG, 
PESCAMAR, C NORTE, 
LEARDINI, NORONHA, 
EXCELLER, 
igual ou superior. 

    

14 

Lagosta. Inteira congelada, in 
natura, de 1° qualidade. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização do produto será 
avaliados após o degelo.  

KG 10 

Peso aproximado de 800g 
a 1Kg. Validade não 
inferior 3 meses. Marcas 
de referência: BOMAR, 
NETUNO, igual ou 
superior. 

    

15 
Kani-Kama. Bastonete de surimi 
congelado com sabor de carne 
caranguejo.  

KG 5 

Em pacotes de 200g. 
Validade mínima de 6 
meses. Marcas de 
referência: LEARDINI, 
OCEAN KING, JEAN 
VELEIRO, igual ou 
superior 

    

16 

Mexilhões sem casca. 
Congelado, sem placas de gelo 
aderidas aos mexilhões. 
Tamanho grande, padronizado e 
íntegro. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos 
serão avaliados após o degelo.  

KG 10 

Em pacotes de 1Kg. 
Marcas de referência: 
LEARDINI, ITALPESCA, C 
NORTE, PESCAMAR, 
igual ou superior. 

    

17 

Mexilhões com casca. 
Congelado, sem placas de gelo 
aderidas aos mexilhões. 
Tamanho grande, padronizado e 
íntegro. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos 
serão avaliados após o degelo.  

KG 15 

Em pacotes de 1Kg. 
Marcas de referência: 
LEARDINI, ITALPESCA, C 
NORTE, PESCAMAR, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

18 

 
Ostra. Congelada sem placas de 
gelo aderidas as ostras. 
Tamanho grande, padronizado e 
íntegra. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos serão avaliados após o 
degelo.  

DUZIA 20 
Em pacotes de 01 DÚZIA. 
Marcas de referência: 
PRODUTO ELEMENTAR 

    

19 

Pescada Amarela em posta 
congelada. Sem degolador, sem 
cabeça, com pele, sem rabo e 
sem escamas. Corte 
industrializado e reto. Tamanho 
padronizado e íntegra. Qualidade 
do produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
cortes serão avaliados após o 
degelo. 

KG 10 

Cada posta deverá ter 
peso entre 250g à 350g. 
Marcas de referência: 
EXCELLER, PESCAMAR, 
JL PESCADOS, C 
NORTE, 
igual ou superior. 

    

20 

Polvo fresco, inteiro, sem 
vísceras e embalado à vácuo. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo.  

KG 20 

Cada polvo deverá ter 
peso mínimo de, 
aproximadamente, 1Kg. 
Marcas de referência: 
LEARDINI, PESCAMAR, 
NATUBRAS, C NORTE, 
igual ou superior. 

    

21 

Polvo congelado, inteiro, sem 
vísceras e embalado à vácuo. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 20 

Cada polvo deverá ter 
peso mínimo de, 
aproximadamente, 1Kg. 
Marcas de referência: 
LEARDINI, PESCAMAR, 
NATUBRAS, C NORTE, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

22 

Robalo em posta grande. Com 
pele, sem escamas, sem cabeça 
sem rabo e sem degolador. 
Tamanho padronizado e íntegro. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos cortes, etc. 
serão avaliados após o degelo. 

KG 10 

Cada posta deverá ter 
peso entre 250g à 350g. 
Marcas de referência: 
PRINCOMAR, GUAJARA, 
C NORTE, igual 
ou superior 

    

23 

Salmão Inteiro. Eviscerado e 
congelado. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, etc. serão avaliados 
após o degelo. 

KG 10 

Embalado individualmente. 
Cada salmão deverá pesar 
entre 1Kg. Marcas de 
referência: LEARDINI, 
PESCAMAR, EXCELLER, 
C 
NORTE, igual ou superior 

    

24 

Siri catado congelado, sem 
fragmento de carapaça e 
cartilagem (limpo), sem sujeiras. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 5 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: ITALPESCA, 
JEAN VELEIRO, F.S 
ROCHA, igual ou superior 

    

25 

Sururu congelado, sem 
fragmento de carapaça e 
cartilagem (limpo) e sem sujeiras. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 10       

26 

Sururu fresco com casca. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 10       

27 

Pilombeta. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 5       



 

 

 

28 

Agulhinha. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 5       

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 03 - CARNES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Bisteca de Suíno. Fatiada (fatias 
médias), interfoliada e 
congelada. De primeira 
qualidade. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 10 

Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: FRIMESA, 
AURORA, SWIFT, SADIA, 
PERDIGÃO, 
igual ou superior 

    

2 

Bucho Bovino Branco. 
Congelado, limpo, coloração 
uniforme, sem corpos estranhos, 
manchas escuras ou claras ou 
limo na superfície. Consistência 
firme e compacta. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 5 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: FRIBOI, 
FRIBARREIRAS, FRISA, 
igual ou superior 

    



 

 

 

3 

Costela de Tira de Ovino. 
Fatiada (fatias médias), 
congelada e embalada à vácuo. 
Uniforme, sem presença de 
placas de sangue congelado na 
embalagem, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza, 
sem blocos de gelo entre as 
peças. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
MINERVA,FRIBOI, LAS 
PIEDRAS, BASSAR, 
PATAGONIA SUR, igual 
ou superior 

    

4 

Carré de Ovino. Fatiado, 
congelado e embalado à vácuo. 
Uniforme, sem presença de 
placas de sangue congelado na 
embalagem, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza, 
sem blocos de gelo entre as 
peças. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 10 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: FRIBOI, 
SWIFT, FLAVOR igual 
ou superior 

    

5 

Chã de Dentro congelada. De 1ª 
qualidade, limpa, sem aparas, 
sem ossos, firme, tenra, com 
uma cor vermelha intensa e 
uniforme, sem manchas. Se tiver 
gordura, ela deve ser branca ou 
amarelo-pálida. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
mês. Marcas de 
referência: FRIBOI, 
FRIBARREIRAS, FRISA, 
igual ou superior 

    



 

 

 

6 

Costeleta de Ovino. Fatiada 
(fatias grandes) e embalada à 
vácuo. Uniforme, sem presença 
de placas de sangue congelado 
na embalagem, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza, 
sem blocos de gelo entre as 
peças. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: FRIBOI, 
SWIFT, FLAVOR igual 
ou superior 

    

7 

Músculo com osso. Congelado. 
De 1ª qualidade, limpo, sem 
aparas, firme, tenra, com uma 
cor vermelha intensa e uniforme, 
sem manchas. A gordura deve 
ser branca ou amarelo-pálida. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: FRIBOI, 
FRIBARREIRAS, 
MARFRIG, FRISA, igual 
ou superior. 

    

8 

Fígado Bovino. Congelado. 
Uniforme, sem manchas escuras 
ou zonas claras. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 5 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência:FRIBOI, 
MARFRIG,     FRIGOL, 
FRISA, igual ou superior 

    



 

 

 

9 

Filé de Lombo de Ovino. 
Congelado e embalada à vácuo. 
Limpo e sem aparas, sem 
presença de placas de sangue 
congelado na embalagem, 
uniforme, sem corpos estranhos 
de qualquer natureza, sem 
blocos de gelo entre as peças. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: FRIBOI, 
SWIFT, FLAVOR igual 
ou superior 

    

10 

Frenched Rack de Ovino (Carré 
Frances). Fatiado, congelado e 
embalado à vácuo. Limpo e sem 
aparas. Uniforme, sem presença 
de placas de sangue congelado 
na embalagem, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza, 
sem blocos de gelo entre as 
peças. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: MINERVA, 
FRIBOI, LAS PIEDRAS, 
BASSAR, PATAGONIA 
SUR, igual 
ou superior 

    

11 

Filé Mignon. Congelado, 
embalado à vácuo, estirado em 
lâminas individuais e com cordão 
e aparas. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo 

KG 50 

Cada peça com 1 kilo. 
Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    



 

 

 

12 

Língua Bovina. Congelada, limpa 
e sem aparas, uniforme, sem 
corpos estranhos e manchas. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo 

KG 10 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    

13 

Mocotó fatiado (porções com no 
máximo 06 cm de comprimento) 
congelado e limpo. Uniforme, 
sem corpos estranhos de 
qualquer natureza. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo 

KG 10 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    

14 

Lagarto Congelada. De 1ª 
qualidade, limpo e sem aparas. 
Firme, tenra, com uma cor 
vermelha intensa e uniforme, 
sem manchas, cheiro e sabor 
característicos. Se tiver gordura, 
ela deve ser branca ou amarelo-
pálida. Se tiver gordura, ela deve 
ser branca ou amarelo-pálida 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo 

KG 10 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    



 

 

 

15 

Peito Bovino. Congelado SEM 
OSSO. De 1ª qualidade, limpo e 
sem aparas. Cor própria, sem 
manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor característicos. A gordura 
deve ser branca ou amarelo- 
pálida. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo 

KG 10 

Em pacote com 1 kilo. 
Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    

16 

Pernil de Ovino. Inteiro, COM 
osso, congelado e embalado à 
vácuo. Limpo e sem aparas. 
Uniforme, sem presença de 
placas de sangue congelado na 
embalagem, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza. 
Cor uniforme. Consistência firme. 
Odor característico. Qualidade 
do produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: NIREIA, 
LATRINIDADE, 
PATAGONIA, igual ou 
superior 

    



 

 

 

17 

Picanha Argentina. Congelada. 
Adquirida de boi jovem com 
gordura cor amarelo clara ou 
branca, com espessura de 
gordura de cobertura uniforme 
em toda a peça. Sem gordura 
grossa e amarelo-escuro, pois 
assim pode comprometer a 
maciez da carne. A embalagem a 
vácuo não deve conter sangue 
em excesso, pois pode 
comprometer a maciez da carne. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo 

KG 20 

Cada peça deverá ter peso 
entre 800Kg à 1,2Kg. 
Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
TACUAREMBO, LA 
MOROCHA, ARRE BEEF, 
LA BLANCA, igual 
ou superior 

    

18 

Picanha de Ovino. Congelada e 
Embalada à vácuo. Adquirida de 
animal jovem com gordura cor 
amarelo clara ou branca, com 
espessura de gordura de 
cobertura uniforme em toda a 
peça. Sem gordura grossa e 
amarelo-escuro, pois assim pode 
comprometer a maciez da carne. 
A embalagem a vácuo não deve 
conter sangue em excesso, pois 
pode comprometer a maciez da 
carne. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, 
textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: MINERVA, 
FRIBOI, LAS PIEDRAS, 
BASSAR, 
PATAGONIA SUR, igual 
ou superior. 

    



 

 

 

19 

Rabada Inteira. Congelada. À 
exceção da gordura de 
cobertura, o produto deve estar 
despojado das demais gorduras, 
de vasos sanguíneos, deve ser 
limpa e sem aparas. Cor 
uniforme, sem manchas escuras 
ou zonas claras. Consistência 
firme. Odor e sabor suave, 
agradável e característico. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    

20 

Rabada Bovina congelada e 
fatiada (fatias soltas). A exceção 
da gordura e do sebo de 
cobertura, o produto deve estar 
despojado das demais gorduras, 
de vasos sanguíneos, de aparas, 
sebo e pelancas. Cor uniforme, 
sem manchas escuras ou zonas 
claras. Consistência firme. Odor 
e sabor suave, agradável e 
característico. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 10 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    



 

 

 

21 

Patinho Bovino SEM Aparas e 
SEM gordura (Limpo), 
congelado. De 1ª qualidade. Cor 
própria, sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
característicos. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
degelo 

KG 30 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    

22 

Musculo Bovino SEM Osso. De 
1ª qualidade, limpo e sem 
aparas. Cor própria, sem 
manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor característicos. Qualidade 
do produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 30 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    

23 

Sarapatel LIMPO, cortado em 
pedaços de no máximo 02 cm de 
comprimento. Sem sangue. 
Embalado à vácuo. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 10 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: BOI 
DOURADO, JF, igual ou 
superior 

    

24 

Peito Bovino. Congelado COM 
OSSO. De 1ª qualidade, limpo e 
sem aparas Cor própria, sem 
manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor característicos. A gordura 
deve ser branca ou amarelo- 

KG 30 Em pacote com 1 kilo       



 

 

 

25 

Costela /Costelinha de RIPA. 
Congelado. Adquirida de boi 
jovem com gordura cor amarelo-
clara ou branca e ossos com no 
máximo 4 cm de largura. Sem 
gordura grossa e amarelo-
escuro, pois assim pode 
comprometer a maciez da carne. 
Cor própria, sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor 
característicos. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: 
FRIBARREIRAS, FRIBOI, 
MARFRIG, 
FRIGOL, FRISA, igual ou 
superior 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 04 - AVES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Coxa e Sobrecoxa de Frango. In 
natura, congelada e envelopada 
individualmente. Uniforme, sem 
manchas, sem corpos estranhos 
de qualquer natureza, ausência 
de limo na superfície, sem sinais 
de perfurações na superfície ou 
na intimidade muscular, sem 
placas de gelo aderidas entre as 
peças. Cor característica. 
Consistência firme. Odor suave, 
agradável e característico. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 20 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: MAURICEIA, 
AVESLAN, SEARA, 
SADIA, PERDIGÃO, igual 
ou superior 

    



 

 

 

2 

Filé de Peito de Frango. In 
natura, congelado e 
entrefolhado. Uniforme, sem 
manchas, sem osso, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza, 
ausência de limo na superfície, 
sem sinais de perfurações na 
superfície ou na intimidade 
muscular, sem placas de gelo 
aderidas entre as peças. Cor 
característica. Consistência 
firme. Odor suave, agradável e 
característico. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 30 

Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: MAURICEIA, 
AVESLAN, SEARA, 
SADIA, PERDIGÃO, igual 
ou superior 

    

3 

Codorna inteira congelada, com 
miúdos, sem tempero. Uniforme, 
sem manchas, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza, 
ausência de limo na superfície, 
sem sinais de perfurações na 
superfície ou na intimidade 
muscular, sem placas de gelo 
aderidas. Cor característica, 
consistência firme, odor suave e 
característico. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização do 
tamanho, serão avaliados após o 
degelo. 

KG 10 

Validade mínima a contar 
da data de entrega: 6 
meses. Marcas de 
referência: SADIA, 
PERDIGÃO, 
NATURAVES, SEARA, 
MAURICEA, igual 
ou superior 

    



 

 

 

4 

Frango inteiro. In natura, 
congelado, com miúdos, sem 
tempero. Uniforme, sem 
manchas, sem corpos estranhos 
de qualquer natureza, ausência 
de limo na superfície, sem sinais 
de perfurações na superfície ou 
na intimidade muscular, sem 
placas de gelo aderidas. Cor 
característica, consistência firme, 
odor suave e característico. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização do tamanho, serão 
avaliados após o degelo. 

KG 50 

Peso de 1Kg. Validade 
mínima a contar da data 
de entrega: 6 meses. 
Marcas de referência: 
SADIA, PERDIGÃO, 
NATURAVES, SEARA, 
MAURICEA, igual 
ou superior 

    

5 

Galeto 1.1, congelado, com 
miúdos,                 
sem tempero. Uniforme, sem 
manchas,  
sem corpos estranhos de 
qualquer  
natureza, ausência de limo na 
superfície, s 
em sinais de perfurações na 
superfície ou na 
 intimidade muscular, sem placas 
de gelo aderidas. Cor 
característica, consistência firme, 
odor suave e característico. 
Qualidade do produto:aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização do tamanho, serão 
avaliados após o degelo. 

KG 50 

Peso de 1Kg. Validade 
mínima a contar da data 
de entrega: 6 meses. 
Marcas de referência: 
SADIA, PERDIGÃO, 
NATURAVES, SEARA, 
MAURICEA, igual 
ou superior 

    



 

 

 

6 

Peito de Frango. Congelado. 
Com pele e ossos. Uniforme, 
sem manchas, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza, 
ausência de limo na superfície, 
sem sinais de perfurações na 
superfície ou na intimidade 
muscular, sem placas de gelo 
aderidas entre as peças. Cor 
característica. Consistência 
firme. Odor suave, agradável e 
característico. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, 
odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o degelo. 

KG 30 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 6 
meses. Marcas de 
referência: PERDIGÃO, 
SEARA, 
SADIA, MAURICEA, igual 
ou superior 

    

7 

Asinha de Frango. Congelado. 
Com pele e ossos. Uniforme, 
sem manchas, sem corpos 
estranhos de qualquer natureza, 
ausência de limo na superfície, 
sem sinais de perfurações na 
superfície ou na intimidade 
muscular, sem placas de gelo 
aderidas entre as peças. Cor 
característica. Consistência 
firme. Odor suave, agradável e 
característico. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 6 
meses. Marcas de 
referência: PERDIGÃO, 
SEARA, 
SADIA, MAURICEA, igual 
ou superior 

    



 

 

 

8 

Coxinha da Asa de Frango. 
Congelado. Com pele e ossos. 
Uniforme, sem manchas, sem 
corpos estranhos de qualquer 
natureza, ausência de limo na 
superfície, sem sinais de 
perfurações na superfície ou na 
intimidade muscular, sem placas 
de gelo aderidas entre as peças. 
Cor característica. Consistência 
firme. Odor suave, agradável e 
característico. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 6 
meses. Marcas de 
referência: PERDIGÃO, 
SEARA, 
SADIA, MAURICEA, igual 
ou superior 

    

9 

Miúdos – coração, fígado e 
moela. Congelado. Com pele e 
ossos. Uniforme, sem manchas, 
sem corpos estranhos de 
qualquer natureza, ausência de 
limo na superfície, sem sinais de 
perfurações na superfície ou na 
intimidade muscular, sem placas 
de gelo aderidas entre as peças. 
Cor característica. Consistência 
firme. Odor suave, agradável e 
característico. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o degelo. 

KG 5 

Embalagem com 1Kg. 
Validade mínima a contar 
da data de entrega: 6 
meses. Marcas de 
referência: PERDIGÃO, 
SEARA, SADIA, 
MAURICEA, igual ou 
superior 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LOTE 05 - SALGADOS E DEFUMADOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Bacon de barriga em manta. 
Toucinho defumado feito com 
carne curada de suíno, sem 
costela. Embalado à vácuo e 
peça inteira. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 30 

Embalado a vácuo e peça 
inteira. Validade não 
inferior a 03 meses. 
Marcas de referência: 
SADIA, SEARA, 
PERDIGÃO, 
EXCELENCIA, 
igual ou superior 

    

2 

Bacalhau Gabus Mohua / 
Bacalhau do Porto. Apresentação 
salgado e seco, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 20 Embalagem com 01 kg.      

3 

Bacalhau Saithe Apresentação 
salgado e seco, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de 
sujidades, parasitas e larvas 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 20 Embalagem com 01 kg.      

4 

Salame Pepperoni Fatiado. 
Variedade do salame feita de 
carne de porco e bovina, e 
condimentada à base de páprica 
picante e maturação lenta de no 
mínimo 35 dias. Pode conter 
outros condimentos. Embalagem 
não violada, mantida em 
refrigeração. 

KG 10 

Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: SADIA, 
PERDIGÃO, igual ou 
superior 

    



 

 

 

5 

Camarão seco. Camarão seco, 
defumado, de 1° qualidade, 
graúdo, inteiro, limpo. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e 
umidade. Cabeça e rabo firmes a 
carne, odor natural e casca 
brilhante, sem manchas. 
Aparência, textura e sabor 
característicos do produto. 
Qualidade do produto será 
avaliada após o recebimento. 

KG 5       

6 

Carne de Sol. Carne suína, sem 
osso, limpa e sem aparas. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 5 

Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: MISTER 
CARNES FRIMESA, 
DISCARNES igual ou 
superior 

    

7 

Carne de Sol (Chan de Dentro). 
Sem aparas. Não deverá se 
apresentar seboso amolecido, 
úmido ou pegajoso. Cor uniforme 
e característico. Odor e sabor 
próprio e a parte gordurosa não 
deve apresentar odor de ranço. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 10 

Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: BONI, 
FRIBARREIRAS, PLENA, 
igual ou superior 

    



 

 

 

8 

Charque Coxão.  Peça Inteira. 
Sem aparas, maturada, seca e 
curada. Não deverá se apresentar 
seboso amolecido, úmido ou 
pegajoso. Cor uniforme e 
característico. Odor e sabor 
próprio e a parte gordurosa não 
deve apresentar odor de ranço. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento 

KG 10 

Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência:     BERTIN,     
JS, FRIBOI, LITORAL, 
igual ou superior. 

    

9 

Charque Dianteiro. Sem aparas, 
maturada, seca e curada. Não 
deverá se apresentar seboso 
amolecido, úmido ou pegajoso. 
Cor uniforme e característico. 
Odor e sabor próprio e a parte 
gordurosa não deve apresentar 
odor de ranço. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 10 

Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: BERTIN, JS, 
FRIBOI, igual ou superior. 

    

10 

Charque Ponta de Agulha. 
Maturada, curada, salgada e 
seca, de 1a qualidade, sem 
aparas, embalado à vácuo. Odor 
e sabor próprio e a parte 
gordurosa não deve apresentar 
odor de ranço. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 10 

Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: BERTIN, 
FRISUL, FRINESE igual 
ou 
superior. 

    



 

 

 

11 

Costela de Suíno Defumada. 
Carne suína, com osso, sem 
aparas, serrada. Embalada à 
vácuo. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: DU REI 
FRIMESA, DISCARNES 
igual ou superior. 

    

12 

Costela de Suína. Carne suína, 
com osso, sem aparas, serrada. 
Congelada e embalada à vácuo. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: SEARA 
FRIMESA, DISCARNES 
igual ou superior. 

    

13 

Costela de Suíno Salgada. Carne 
suína, com osso, sem aparas, 
serrada. Congelada. Embalada à 
vácuo. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: SEARA, 
FRIMESA, DISCARNES 
igual ou superior. 

    

14 

Linguiça Calabresa Defumada. 
Produzida com ingredientes 
nobres. Embalada à vácuo. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 30 

Embalagem de 1Kg. 
Marcas de referência: 
SADIA, PERDIGÃO, 
REZENDE, SEARA igual 
ou superior. 

    



 

 

 

15 

Linguiça Paio. Produto obtido de 
carnes suína e bovina (máximo 
de 20%) embutida em tripas 
naturais ou artificiais comestíveis, 
curado e adicionado de 
ingredientes, submetida a ação 
do calor com defumação. 
Embalada à vácuo. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 30 

Embalagem de 1Kg. 
Validade não inferior a 3 
meses. Marcas de 
referência: 
SADIA,PERDIGÃO, 
FRISA, AURORA, igual ou 
superior. 

    

16 

Linguiça Toscana. Embalada à 
vácuo. Produzida com 
ingredientes nobres. Qualidade 
do produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 20 

Embalagem c/ no máximo 
1Kg. Validade não inferior 
a 3 meses. Marcas de 
referência: SADIA, 
PERDIGÃO, AURORA, 
igual ou superior. 

    

17 

Linguiça Calabresa de Frango. 
Embalada à vácuo. Produzida 
com ingredientes nobres. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 10 

Embalagem c/ no máximo 
1Kg. Marcas de referência: 
SADIA, PERDIGÃO, 
REZENDE, SEARA igual 
ou superior. 

    

18 

Linguiça Calabresa com Ervas. 
Embalada à vácuo. Produzida 
com ingredientes nobres. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 10 

Embalagem c/ no máximo 
1Kg. Marcas de referência: 
SADIA, DICALANI, 
PERDIGÃO igual ou 
superior. 

    



 

 

 

19 

Linguiça Calabresa Apimentada. 
Embalada à vácuo. Produzida 
com ingredientes nobres. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Marcas de referência: 
SADIA, DICALANI, 
PERDIGÃO igual ou 
superior. 

    

20 

Orelha de Suíno Defumada. 
Embalada à vácuo. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: EXCELENCIA, 
REZENDE, SADIA, igual 
ou superior. 

    

21 

Orelha de Suíno Salgada. 
Embalada à vácuo. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: EXCELENCIA, 
REZENDE, SADIA, igual 
ou superior. 

    

22 

Pé de Suíno Defumado. 
Embalada à vácuo. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: EXCELENCIA, 
REZENDE, SADIA, igual 
ou superior. 

    

23 

Pé de Suíno Salgado. Embalada 
à vácuo. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: EXCELENCIA, 
REZENDE, SADIA, igual 
ou superior. 

    

24 

Rabo de Suíno Defumado. 
Embalada à vácuo. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: EXCELENCIA, 
REZENDE, SADIA, igual 
ou superior. 

    



 

 

 

25 

Rabo de Suíno Salgado. 
Embalada à vácuo. Qualidade do 
produto: aspecto, cor, odor, 
sabor, textura, padronização dos 
tamanhos, serão avaliados após 
o recebimento. 

KG 10 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: EXCELENCIA, 
REZENDE, SADIA, igual 
ou superior. 

    

26 

Toucinho Branco de Suíno. 
Congelado, peça inteira, crua, 
sem sal, sem defumação com 
baixa camada de gordura.  

KG 10       

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 06 - FRIOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Bacon em fatias. Toucinho 
defumado feito com carne curada 
de suíno defumado, sem costela, 
fatiado. Qualidade do produto: 
aspecto, cor, odor, sabor, textura, 
padronização dos tamanhos, 
serão avaliados após o 
recebimento. 

KG 30 

Embalagem com 1 kilo. 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: SEARA, 
PERDIGÃO, SADIA, 
REZENDE, FRIMESA 
igual ou superior. 

    

2 
Blanquet de Peru. Peça inteira. 
Embutido de peito de peru cozido. 

KG 10 

Validade mínima a contar 
da data de entrega: 6 
meses. MARCA DE 
REFERENCIA: SADIA, 
SEARA, igual ou superior 

    

3 
Frango Inteiro maturado e 
Defumado. Peça inteira. Pronto 
para servir. 

KG 20 

Validade mínima a contar 
da data de entrega: 6 
meses. MARCA DE 
REFERENCIA: ADIA, 
SEARA, PERDIGÃO, igual 
ou superior 

    

4 

Lombo tipo Canadense 
Defumado. Peça Inteira. Feito 
com partes nobres de carne 
suína, juntamente com temperos 
e condimentos especiais. 

KG 20 

Embalagem a vácuo com 
carimbo de inspeção do sif 
ou sie. Validade não 
inferior a 03 meses. 
Marcas de referência: 
SADIA, SEARA, 
PERDIGÃO, igual ou 
superior 

    



 

 

 

5 
Muçarela de Búfala com Soro 
Bola Grande 

KG 50 

Embalagem com 1 kilo 
Marcas de referência: 
LAGUNA, BOM DESTINO, 
NATAL, igual ou superior. 

    

6 

Presunto Cozido Sem capa de 
gordura. Principal ingrediente: 
pernil suíno. Baixo teor de sódio. 
Peça Inteira. 

KG 50 

Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: SEARA, 
SADIA, PERDIGÃO, 
RESENDE 
igual ou superior. 

    

7 

Presunto Parma. Fatiado, sem 
osso, cru e embalado à vácuo. 
Sabor, cor, consistência 
adequados e característicos. 

KG 30 

Em pacotes de 1 kilo 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: SADIA, 
VILLANI, CERATTI, 
SEARA, igual ou 
superior. 

    

8 

Queijo Brie. De 1° qualidade, 
refrigerado, de massa macia e 
quebradiça, maturado 
externamente, casca branca 
aveludada, sabor intenso 
característico e textura suave. 

KG 10 

A base de leite de vaca e 
com a presença de mofo 
branco, caracteristico. 
Marcas de referência: 
VIGOR, TIROLEZ, FAIXA 
AZUL, QUATÁ, igual ou 
superior.  

    

9 
Queijo tipo Catupiry. Sabor, cor, 
consistência adequados e 
característicos.  

PT 60 

Embalagem com  peso de 
500g.  Validade não 
inferior a 03 meses. 
Marcas e referência: 
CATUPIRY, 
PHILADELPHIA, 
POLENGHI, DANUBIO, 
igual ou superior. 

    

10 
Queijo Coalho. Sabor, cor, 
consistência adequados e   
característicos. 

KG 60 

Validade não inferior a 02 
meses. Marcas de 
referência: QUATÁ, 
TIROLEZ, LAGUNA, 
REGINA, AMARALINA, 
igual ou superior. 

    

11 
Queijo Cremoso Tipo Cream 
Cheese. Sabor, cor, consistência 
adequados e característicos 

KG 60 

Embalagem/Bisnaga com 
400g. Marcas de 
referência: CATUPIRY, 
PHILADELPHIA, 
POLENGHI, DANUBIO, 
igual ou superior 

    



 

 

 

12 

Queijo tipo Gorgonzola. Peça 
Inteira. Possui textura semimacia 
e casca um pouco quebradiça. 
Presença de fungo azul-
esverdeado que concede ao 
queijo cheiro marcante e sabor 
forte, que varia de levemente 
salgado ao picante. Sabor, cor, 
consistência adequados e 
característicos. 

KG 10 

Marcas de referência: 
TIROLEZ, QUATÁ, 
LUCCA, SÃO VICENTE, 
igual ou superior. 

    

13 

Queijo Prato Lanche. Peça 
inteira. Apresenta sabor suave e 
textura macia, derrete facilmente, 
contém leite e lactose e não 
contém glúten. Sabor, cor, 
consistência adequados e 
característicos. 

KG 50 

Marcas dereferência: 
TIROLEZ, QUATÁ,DA 
VACA, TAPUYA, igual ou 
superior. 

    

14 
Queijo Minas Frescal, com ou 
sem sal. Embalado à vácuo. 

KG 30 

Cada peça de 1 kilo 
Marcas de referência: 
GOSTOSO, TINA, 
QUATÁ, TIROLEZ, 
igual ou superior. 

    

15 

Queijo Minas Padrão. 
Refrigerado, de 1° qualidade, 
aparência levemente amarelada, 
massa crua, prensada, maturada, 
consistência firme, sabor suave. 

KG 30 

Peças de 1 kilo-  Marcas 
de referência: GOSTOSO, 
TINA, QUATÁ, TIROLEZ, 
igual ou superior. 

    

16 
Queijo Mussarela. Peça inteira. 
Sabor, cor, consistência 
adequados e característicos. 

KG 80 

Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: SADIA, 
PERDIGÃO, REZENDE, 
TIROLEZ, REGINA, 
PRESIDENT igual ou 
superior. 

    

17 

Queijo Parmesão, maturado e 
Curado. Consistência firme e 
sabor forte. Peça inteira. Sabor, 
cor, consistência adequados e 
característicos. 

KG 80 

Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: QUATÁ, 
VIGOR, TIROLEZ, 
REGINA, TAPUYA, 
SIBÉRIA, FAIXA AZUL, 
igual ou superior. 

    

18 

Queijo Provolone Curado e 
Defumado. Peça inteira. Sabor, 
cor, consistência firme adequada 
e sabor característicos. 

KG 30 

Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: QUATÁ, 
TIROLEZ, LUCCA, TRÊS 
MARIAS, PRESIDENT, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

19 

Queijo Reino (formato bola). 
Queijo semiduro, maturado e 
curado. Sabor, cor, consistência 
adequada e sabor característicos. 

KG 20 

Validade não inferior a 03 
meses. Marcas de 
referência: VITÓRIA, 
ITAROLA, TIROLEZ, 
REGINA, igual ou superior. 

    

20 
Queijo Tofu. Refrigerado, de 1° 
qualidade, sabor e textura 
suaves, cor branca. 

KG 5 

Validade não inferior a 45 
dias. Marcas de 
referência:TAKAKI,     
TOFU   NIPPO,SAMURAI, 
igual ou superior. 

    

21 
Requeijão Cremoso. Sabor, cor, 
consistência adequados e 
característicos. 

KG 80 

Em caixa plástica com 
410g. Validade não inferior 
a 03 meses. Marcas de 
referência: POÇOS DE 
CALDA, 
CATUPIRY,DICAMPI, 
igual ou superior. 

    

22 

Salsicha, tipo Hot Dog, a base de 
carnes bovinas. CONGELADAS. 
Sabor, cor, consistência 
adequados e característicos. 

KG 30 

Embalagem de 1 kilo. 
Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: SADIA, 
SEARA, PERDIGÃO, igual 
ou superior. 

    

23 

Salsicha, tipo Hot Dog, a base de 
carnes de frango. CONGELADA 
Sabor, cor, consistência 
adequados e característicos. S 

KG 30 

Embalagem com 1Kg. 
Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: SADIA, 
SEARA, PERDIGÃO, igual 
ou superior. 

    

24 

Salame Tipo Italiano. Embutido 
curado. Peça inteira. Sabor, cor, 
consistência adequados e 
característicos.  

KG 20 

Embalagem com 0,800g 
Validade não inferior a 03 
meses. Marcasde 
referência: PERDIGÃO, 
SEARA, igual ou superior 

    

25 

Salame Hamburguês. Embutido 
curado. Peça inteira. Sabor, cor, 
consistência adequados e 
característicos. 

KG 20 

Validade não inferior a 03 
meses. Marcasde 
referência: PERDIGÃO, 
SEARA, igual ou superior 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOTE 07 - VEGETAIS CONGELADOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Batata Pré-Fritas Congelada. 
Padronizada, inteiro e íntegro, 
com 9 mm. Formato palito. sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem 

KG 20 

Pacote com no mínimo 1 
Kg. Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência: MCCAIN, 
SADIA, PERDIGÃO, MR 
FRIES, 
GRANO, igual ou superior 

    

2 

Brócolis Congelado. Padronizado, 
inteiro e íntegro. Coloração verde 
uniforme, sem presença de gelo, 
nem sinais de descongelamento 
na embalagem. 

KG 20 

 
 
 
Pacote com no mínimo 1 
Kg. Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
GOODFOOD, 
BUONOGEL, 
igual ou superior 
 
 
  

    

3 

Batata Noissettes Congelada. 
Padronizada, inteira e íntegra, 
sem presença de gelo, nem sinais 
de descongelamento na 
embalagem 

KG 20 

 
Pacote com no mínimo 1 
Kg. Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
MCCAIN, BEM BRASIL 
igual ou superior 
  

    

4 

Batata Palito Congelada. 
Padronizada e íntegra com 7 mm, 
sem presença de gelo, nem sinais 
de descongelamento na 
embalagem 

KG 20 

 
Pacote com no mínimo 1 
Kg. Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência: MCCAIN, 
SADIA, PERDIGÃO, MR 
FRIES, GRANO, igual ou 
superior 
  

    

5 
Coco Ralado Integral, 100% 
natural, congelado 

KG 30 
 
Pacote com 01 kg. 
  

    

6 

Couve Flor Congelada. 
Padronizada e íntegra, sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem 

KG 30 

Pacote com no mínimo 1 
Kg. Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
MCCAIN, BEM BRASIL 
igual ou superior. 
  

    



 

 

 

7 

Cenoura Baby Congelada. 
Padronizada e íntegra, sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem 

KG 20 

Pacote com no mínimo 1 
Kg. Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
GOODFOOD, 
BUONOGEL, 
igual ou superior 

    

8 

Ervilha Congelada. Padronizada e 
íntegra, sem presença de gelo, 
nem sinais de descongelamento 
na embalagem 

KG 20 

Pacote com no mínimo 1 
Kg.  Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
GOODFOOD, NUTRIZ, 
igual ou superior 

    

9 

Espinafre Picado Congelado. 
Padronizado e íntegro, sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem  

PCT 20 

Pacote com no mínimo 
0,300G Kg. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência, GRANO, 
GOODFOOD, 
BUONOGEL, igual ou 
superior. 

    

10 

Espinafre em Folha Congelado. 
Padronizado e íntegro, sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem  

PCT 10 

 
 
Pacote com no mínimo 1 
Kg. . Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
GOODFOOD, NUTRIZ, 
igual ou superior 
 
  

    

11 

Mandioca Palito Congelada. 
Padronizado e íntegro, sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem  

PCT 10 

 
Pacote com no mínimo 
1,02 Kg. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência, GRANO, 
JARDIM FRIO, DAUCY, 
igual ou superior 
6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
AMAIS, NUTRIZ, igual ou 
superior. 
  

    

12 

Quiabo Cortado Congelado. 
Padronizado e íntegro, sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem   

PCT 10 

Pacote com no mínimo 
0,300G Kg. Validade não 
inferior a 6 
meses. 

    



 

 

 

13 

Salada de Legumes Congelada. 
Padronizada e íntegra, sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem 

KG 10 

Pacote com no mínimo 1 
Kg. Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
JARDIM FRIO, DAUCY, 
igual ou superior. 

    

14 

Vagem Inteira (Fina) congelada. 
Padronizada e íntegra, sem 
presença de gelo, nem sinais de 
descongelamento na embalagem  

KG 10 

Pacote com no mínimo 1 
Kg. Validade não inferior a 
6 meses. Marcas de 
referência, GRANO, 
JARDIM FRIO, DAUCY, 
igual ou superior. 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 08 - POLPAS DE FRUTAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR MARACUJÁ.  
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

2 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR ACEROLA. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      



 

 

 

3 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR TAMARINDO. 
 Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

4 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR GRAVIOLA. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

5 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR UMBU. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

6 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR CAJU. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão  
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      



 

 

 

7 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR CACAU. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

8 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR CUPUAÇU. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

9 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR MANGA. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

10 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR CAJÁ. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      



 

 

 

11 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR SERIGUELA. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

12 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR GOIABA. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento, 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

13 

Polpa de frutas. Polpa de fruta 
pasteurizada, sem aditivos e 
congelada. SABOR ABACAXI. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento 
Embalagem com 1Kg. Marca de 
referência: BRASFRUT, FIKA 
FRIO. 

KG 10 Embalagem com 1Kg.      

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 09 - SORVETES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Sorvete. Sabores: 
creme. Qualidade do produto: aspe
cto, cor, odor, sabor e textura serã
o avaliados após o recebimento. 
Embalagem de 2 L 

PT 5       



 

 

 

2 

Sorvete. Sabores: coco. Qualidade 
do produto: aspecto, cor, odor, 
sabor e textura serão avaliados 
após o recebimento. Embalagem 
com 02L. 

PT 5       

3 

Sorvete. Sabores: morango. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento. 
Embalagem com 02L 

PT 5       

4 

Sorvete. Sabores: flocos. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento.. 
Embalagem de 2 L 

PT 5       

5 

  
Sorvete. Sabores: chocolate. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento.. 
Embalagem de 2 L 

PT 5       

6 

  
Sorvete. Sabores: napolitano. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o 
recebimento.Embalagem de 2 L 

PT 5       

7 

  
Sorvete. Sabores: prestígio. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento 
Embalagem de 1,5 L 

PT 5       



 

 

 

8 

  
Sorvete. Sabores: maracujá. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento 
Embalagem de 2 L 

PT 5       

9 

  
Sorvete. Sabores: abacaxi. 
Qualidade do produto: aspecto, 
cor, odor, sabor e textura serão 
avaliados após o recebimento.  
Embalagem de 2 L 

PT 5       

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 10 - DIVERSOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Alga Nori. Alga marinha Nori 
desidratada, de 1° qualidade, folha 
verde escura, textura seca, para 
utilização em preparações da 
culinária japonesa. Embalagem 
hermeticamente fechada . 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
plástica contendo 50 
unidades de folhas de 
algas, tamanho 
aproximado 19cm x 21 cm. 
A data de validade deverá 
constar da embalagem. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: FUKUMATSU, 
YAKU SUSHI, 
HIDAKA KOMBU, igual ou 
superior. 

    

2 

Batata palha. Batata palha sabor 
tradicional, embalagem 
hermeticamente fechada. 

PCT 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes com 
150g. Marcas de 
referencia: YOKI, ELMA 
CHIPS, 
VISCONTI, igual ou 
superior. 

    



 

 

 

3 

Biscoito Wafer. Sabores variados 

PCT 30 

O produto deverá ser 
entregue em 
pacotes com, no mínimo, 
120g. Marca de referência: 
BAUDUCCO, VISCONTI, 
igual ou 
superior. 

    

4 

Café Solúvel. Produto desidratado 
do extrato aquoso do café torrado; 
granulado. 

VD 20 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
200g. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referência: UNIÃO, TRES 
CORAÇÕES, NESCAFÉ, 
igual ou 
superior. 

    

5 

Catchup, Tradicional. Feito com 
tomates selecionados, consistente. 
Embalado e entregue conforme 
legislação sanitária vigente 

FR 10 

O produto deverá ser 
entregue em frascos com 
peso líquido de 400g.  
Validade não inferior a 6 
meses; marcas de 
referencia: 
HEINZ,ARISCO, 
HELLMANS, igual ou 
superior. 

    

6 

Couscous marroquino. Feito de 
sêmola de alta qualidade obtida a 
partir do trigo de grano duro. Cor, 
sabor, odor e textura 
característicos. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em caixa com 
500g. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referência: TIPIAK, 
CASINO, igual ou superior. 

    

7 

 
Flocão de milho. Flocos de milho 
degerminados e pré-cozidos, 
coloração amarelada, ausência de 
fungo, mofo e umidade. 

PCT 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
500g. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referencia: NORDESTINO, 
MARATÁ, CORINGA, 
VITAMILHO, igual ou 
superior. 

    

8 

Fubá de milho. Farinha fina de 
milho degerminado, cor 
amarelada, ausência de fungo, 
mofo e umidade. Enriquecido com 
ferro e ácido fólico. PCT 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
500g. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referencia: YOKI, SINHÁ, 
VITAMILHO, 
POLIGRÃO,S igual 
ou superior. 

    



 

 

 

9 

Molho Barbecue. Molho escuro, 
sabor tradicional, com aspecto, cor 
e odor característicos. 

FR 32 

O produto deverá ser 
entregue em frasco com 
380g- 500g. Validade 
mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega 
do produto. 
Marcas de referência: 
HEINZ, HEMMER, 
HELLMANN’S, igual ou 
superior. 

    

10 

Molho de Pimenta Vermelha 
Tabasco Original. Origem: 
Louisiana - Estados Unidos. 

FR 30 

O produto deverá ser 
entregue em frasco com 
60ml.  A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marca de 
referência: TABASCO 

    

11 

Molho Inglês c/ 150 ml. Molho 
inglês tipo worcestershire 

FR 30 

O produto deverá ser 
entregue em frasco com 
150ml. Validade não deve 
ser inferior a 6 meses. 
Marcas de referencia: 
HEMMER, JIMMY, 
KENKO, LEA &PERRINS, 
igual ou superior. 

    

12 

Molho Inglês c/ 900 ml. Molho 
inglês tipo worcestershire 

GF 20 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa 
plástica de 900 ml. 
Validade não deve ser 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referencia: HEMMER, 
JIMMY, KENKO, LEA 
& PERRINS, igual ou 
superior. 

    

13 

Molho Shoyo. Molho de soja - 
líquido marrom escuro obtido da 
fermentação 
de soja com trigo ou outro cereal 
ou amiláceo, de sabor levemente 
adocicado. 

GF 20 

O produto deverá ser 
entregue em 
garrafa plástica de 900ml. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marca de 
referencia: SAKURA, AJI 
NO SHOYO, AZUMA, igual 
ou superior. 

    



 

 

 

14 

Mostarda de Dijon Originale. 

VD 10 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com, no 
mínimo, 215gr. arca 
referência de qualidade: 
MAILLE. 

    

15 

Mostarda, Condimento Preparado 
(Amarela). 

FR 30 

O produto deverá ser 
entregue em frasco 
plástico com, no mínimo, 
190gr. Validade não 
inferior a 6 meses. 
MARCAS DE 
REFERENCIA: HEINZ, 
HELLMANNS, igual ou 
superior. 

    

16 

Pão francês. Fresco, peso unitário, 
aproximado de 50g, isento de 
impurezas, assado ao ponto, sem 
amasso.  

KG 10 
O produto deverá ser 
entregue em Quilo. 

    

17 

Pão de forma  

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 500g. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 02 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante 

    

18 

Pão de forma integral  

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 500g. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 02 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante 

    

19 

Polpa de Tomate concentrada, 
100% Natural,  

KG 30 

O produto deverá ser 
entregue em Caixa de 
1,03kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marca de 
referência: QUERO, 
POMODORO, OLÉ 

    



 

 

 

20 

Tapioca em granulada. Produto 
sob forma de grânulos irregulares, 
coloração branca, textura seca, 
isenta de sujidades, umidade e 
mofo. 

KG 10 

O produto deverá ser 
entregue em quilo. A data 
de validade deverá constar 
da embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: Yoki, Kitano 

    

21 

Trigo para Quibe. 

PCT 10 

500g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: YOKI, SINHÁ, 
HIKARI, igual ou superior. 

    

22 

Uva Passa S/ Semente, coloração 
branca, embalado à vácuo. 

PCT 5 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes com 
500g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante marcas de 
referência: ZAELLI, LA 
VIOLETERA, igual ou 
superior 

    

23 

Uva Passa S/ Semente, coloração 
preta, embalado à vácuo.   

PCT 5 

O produto deverá ser 
entregue em 
pacotes com 500g. A data 
de validade deverá constar 
da embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante Marcas de 
referência: ZAELLI, LA 
VIOLETERA, igual ou 
superior 

    



 

 

 

24 

Xarope de Groselha.  

GF 10 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
01l. Validade não inferior a 
6 meses. . A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante Marcas de 
referência: HEMMER, 
CERESER igual ou 
superior 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 11 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Abacaxi: graúdo, maduro com 
casca firme e íntegra. Sem danos 
físicos oriundos do manuseio e 
transporte.  

KG 50       

2 

Abacate: de 1ª qualidade, maduro. 
Apresentando, tamanho, cor e 
com formação uniforme e firme, 
com polpa intacta, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

UNID 20       

3 

Abóbora Maranhão: madura e 
firme. De 1ª qualidade tamanho e 
coloração uniformes, isentas de 
enfermidades, material 
terroso/areia, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio 
e transporte, de colheita recente. 

KG 50       



 

 

 

4 

Abobrinha: Firme, de 1ª qualidade 
tamanho e coloração uniformes, 
isentas de enfermidades, material 
terroso/areia, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio 
e transporte, de colheita recente. 

KG 50       

5 

 
Acelga: de colheita recente. 
Folhas limpas e largas, sem 
picadas / presença de insetos ou 
qualquer praga. Não poderá 
apresentar folhas murchas, soltas 
e/ou descoloridas. 

KG 30       

6 

Agrião Hidropônico: folhas 
graúdas verde escuro e talo 
grosso, colheita recente. Folhas 
limpas, sem picadas / presença de 
insetos ou qualquer praga Não 
poderá apresentar folhas murchas, 
soltas e/ou amareladas. Sem raiz. 

UNID 60       

7 

Macaxeira: com casca, colheita 
recente. Tipo branco ou amarelo, 
com casca inteira, não fibrosa, 
isenta de umidade, raízes 
medianas, firme e compacta, 
sabor e cor próprios da espécie, 
isenta de enfermidades, parasitas 
e larvas, terra/areia e sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos, 
oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 50       

8 

Macaxeira descascada: embalado 
à vácuo em pacote 1Kg. 
Processamento recente, para 
utilização adequada ao tempo de 
validade, sem perdas. 

KG 50       



 

 

 

9 

Alecrim: Colheita recente. Extra. 
Coloração uniforme, com 
apresentação firme, intacto, isento 
de enfermidades, sujidades, 
parasitas e larvas. Sem raiz 

UNID 20       

10 

Alface Americana: Colheita 
recente. De 1ª qualidade. Folhas 
íntegras de colocação 
característica, fresca, tenra e 
limpa. Isenta de enfermidades, 
parasitas, larvas, terra/areia e/ou 
sujidades. Sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do  manuseio 
e transporte.  Não poderá 
apresentar folhas murchas, soltas 
e/ou amareladas 

UNID 60       

11 

Alface crespa: Colheita recente. 
De 1ª qualidade. Folhas íntegras 
de colocação característica, 
fresca, tenra e limpa. Isenta de 
enfermidades, parasitas, larvas, 
terra/areia e/ou sujidades. Sem 
danos físicos e mecânicos, 
oriundos do manuseio e 
transporte. Não poderá apresentar 
folhas murchas, soltas e/ou 
amareladas 

UNID 60       

12 

Alface Frisée: Colheita recente. De 
1ª qualidade. Folhas íntegras de 
colocação característica, fresca,  
tenra e limpa. Isenta de 
enfermidades, parasitas,   larvas,   
terra/areia   e/ou   sujidades.   Sem   
danos   físicos   e mecânicos, 
oriundos do manuseio e 
transporte. Não poderá apresentar 
folhas murchas, soltas e/ou 
amareladas 

UNID 60       



 

 

 

13 

Alface Roxo: Colheita recente. De 
1ª qualidade. Folhas íntegras de 
colocação característica, fresca, 
tenra e limpa. Isenta de 
enfermidades, parasitas, larvas, 
terra/areia e/ou sujidades. Sem 
danos físicos e mecânicos, 
oriundos do manuseio e 
transporte. Não poderá apresentar 
folhas murchas, soltas e/ou 
coloração não característica. 

UNID 60       

14 

Alface Hidropônico: Colheita 
recente. De 1ª qualidade. Folhas 
íntegras de colocação 
característica, fresca, tenra e 
limpa. Isenta de enfermidades, 
parasitas, larvas, terra/areia e/ou 
sujidades. Sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio 
e transporte. Não poderá 
apresentar folhas murchas, soltas 
e/ou amareladas. 

UNID 60       

15 

Alface Manteiga Lisa Hidropônica: 
Colheita recente. De 1ª qualidade. 
Folhas íntegras de colocação 
característica, fresca, tenra e 
limpa. Isenta de enfermidades, 
parasitas, larvas, terra/areia e/ou 
sujidades. Sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio 
e transporte. Não poderá 
apresentar folhas murchas, soltas 
e/ou amareladas. 

UNID 60       



 

 

 

16 

Alface Radichio: Colheita recente. 
De 1ª qualidade. Folhas íntegras 
de colocação característica, 
fresca, tenra e limpa. Isenta de 
enfermidades, parasitas, larvas, 
terra/areia e/ou sujidades. Sem 
danos físicos e mecânicos, 
oriundos do manuseio e 
transporte. Não poderá apresentar 
folhas murchas, soltas e/ou 
coloração não característica. 

UNID 60       

17 

Alho Roxo: graúdo. De 1ª 
qualidade, compacto e firme, sem 
lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, 
isento de enfermidades, mofo, 
apodrecimento, sujidades, 
parasitas e larvas. 

KG 30       

18 

Alho Poró: colheita recente. Com 
folhas compridas, largas e verdes. 
O talo branco e tenro, sem sinais 
de apodrecimento ou coloração 
amarelada. 

UNID 40       

19 

Amora Silvestre Fresca: Os frutos 
devem apresentar-se brilhantes 
com total integridade física, sem 
amasso ou qualquer outro tipo de 
avaria, sem areia ou objeto 
estranhos, sem pontos 
esbranquiçados (Mofo). Dentro da 
embalagem não deve existir 
nenhum tipo de água ou liquido 
escorrendo dos frutos. 
Embalagens Plásticas de 100 a 
125g. 

KG 10       

20 

Ameixa Fresca: graúda e firme. 
Com cascas íntegras e de 
coloração forte, característica e 
uniforme. Sem rachaduras na 
casca. 

KG 30       



 

 

 

21 

Banana Prata Média: Estado entre 
verde e madura (no ponto de 
colher, mas de não ser consumido 
ainda), em pencas, casca integra, 
tamanho e coloração uniformes, 
com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte. Sem bananas soltas da 
penca. 

KG 60       

22 

Banana da Terra Média e Madura. 
Em pencas, casca íntegra e 
amarelas, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte. Sem bananas soltas 
da penca. 

KG 100       

23 

Batata Doce Média: de 1ª 
qualidade, compacta e firme, com 
casca íntegra, sem lesões de 
origem física e mecânica 
(rachaduras e cortes), sem 
presença de material terroso. 
Tamanho uniforme. 

KG 60       

24 

Batata Inglesa Média: de 1ª 
qualidade, com casca integra e 
sem rupturas. Sem lesões de 
origem física e mecânica 
(rachaduras e cortes), polpa sem 
presença de apodrecimento ou 
manchas marrons, tamanho 
uniforme. 

KG 200       

25 

Berinjela: graúda, de 1ª qualidade, 
casca com brilho, cor 
característica, isenta de parasitas, 
fungo, furos, imperfeições e 
sujidades. Casca sem 
murchamento. 

KG 100       



 

 

 

26 

Beterraba: graúda, de colheita 
recente, de 1ª qualidade, tenra, 
compacta e firme, isenta de 
parasitas, terra/areia, tamanho e 
colocação uniforme. Casca sem 
murchamento. 

KG 30       

27 

Blueberry (Mirtilo): O fruto é do 
tipo baga, de cor azul intensa 
(Maduro), sem rasgos vermelhos, 
moles ou amassados, recoberto 
de cera de tom prateado. Possui 
muitas sementes de pequeno 
tamanho e polpa de sabor doce-
ácido. Os frutos devem 
apresentar-se com total 
integridade física, sem amasso ou 
qualquer outro tipo de avaria, sem 
areia ou objetos estranhos, sem 
mofo. Dentro da embalagem não 
deve existir nenhum tipo de água 
ou liquido escorrendo dos frutos.  

KG 10       

28 

Caju: Maduro, graúdo, de 1ª 
qualidade, cor e formação 
uniforme, com polpa intacta e 
firme sem danos físicos ou 
mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte. Sem presença de 
apodrecimento e/ou 
amolecimento. 

KG 30       

29 

Cebola: tipo branca, graúda, de 1ª 
qualidade, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniformes, 
sujidades parasitas, fungos e 
larvas. Sem presença de 
apodrecimento e/ou amolecimento 

KG 200       



 

 

 

30 

Cebola tipo roxa, graúda, de 1ª 
qualidade, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração característica 
e uniformes, sujidades parasitas e 
larvas. Sem presença de 
apodrecimento e/ou 
amolecimento. 

KG 100       

31 

Cebolinha Verde: Colheita recente, 
bulbos brancos e alongados com 
folha verde escuro, compridas e 
cilíndricas. Fresca, de 1ª 
qualidade, tamanho e coloração 
uniforme (sem folhas amareladas), 
firme e intacta, isenta de 
enfermidades, terra/areia, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do 
manuseio e transporte. Sem Raiz. 

MÇ 300       

32 

Cenoura: Colheita recente, 
graúda, de 1ª qualidade, sem 
rama, fresca, compacta e firme, 
sem lesões de origem física ou 
mecânica, íntegra sem rachadura 
e corte, tamanho e coloração 
uniformes. 

KG 100       

33 

Chuchu: graúdo, de 1ª qualidade, 
colheita recente, cor verde claro, 
tamanho e coloração uniforme, 
firme e compacto, livre de 
enfermidade, terra/areia, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e 
transporte. 

KG 50       

34 
Coco Seco: graúdo, de 1ª 
qualidade, isento de fermentação, 
mofo, parasitas e      sujidades. 

KG 30       



 

 

 

35 

Coco Verde: graúdo, de 1ª 
qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio, 
colheita e transporte. 

UNID 50       

36 

Coentro: Colheita recente, folhas 
grandes, talo curto, fresco, 
uniforme, firme, isento de 
enfermidade, sujidade, parasitas e 
larvas. Sem Raiz. 

MÇ 300       

37 

Couve Folha: 1ª qualidade e firme, 
colheita recente, coloração 
uniforme (verde escuro), sem 
lesões de origem física e 
mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho uniforme, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. Sem 
Raiz. 

MÇ 100       

38 

Couve Flor: de 1ª qualidade, 
colheita recente, livre de fungos, 
tamanho médio a grande, cor e 
tamanho uniformes. 

KG 10       

39 

Endívia: Colheita recente, graúda, 
aspecto limpo, sem manchas 
oxidadas e deve estar com as 
folhas bem fechadas.  

KG 3       

40 

Erva doce Fresca. De 1ª 
qualidade. Folhas e bulbos 
íntegros de colocação 
característica, fresca, tenra e 
limpa. Isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, terra/areia e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio 
e transporte 

KG 10       



 

 

 

41 

Fava Verde e Fresca Colheita   
recente,   sem lesões   de   origem   
física   e   mecânica, perfurações e 
cortes, tamanho uniforme, isenta 
de sujidades, parasitas e larvas. 

KG 20       

42 

Feijão Fradinho: Quebrado e sem 
casca com processamento 
recente, em pacote com 1Kg com 
validade de manipulação. Isento 
de sujidades, parasitas, fungos e 
larvas. Feijão sem murchamento. 

KG 30       

43 

Feijão Verde: Colheita recente, 
sem lesões de origem física e 
mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho uniforme, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Feijão sem murchamento 

KG 30       

44 

Gengibre: rizomas frescos, 
inteiros, com formato 
característico, coloração castanho 
claro, livre de sujidades, parasitas, 
larvas. Deverá estar em perfeito 
estado para consumo, sem 
defeitos graves como podridão, 
amassado, murcho, deformado, 
descolorado, queimado de sol, 
com manchas, rachaduras, injúrias 
por pragas ou doenças. 

KG 10       

45 

Goiaba Vermelha: graúda, de 1ª 
qualidade, apresentado cor, 
tamanho e formação uniforme, 
com polpa intacta e firme, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e 
transporte. Selecionada e em 
estado entre verde e madura. 

KG 30       



 

 

 

46 

Hortelã: colheita recente, folhas 
grandes, talo curto, fresco, de 1ª 
qualidade, tamanho e coloração 
uniforme (sem folhas amareladas), 
firme e intacto, isenta de 
enfermidades, terra/areia, sem 
danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte. Sem Raiz. 

MÇ 30       

47 

Inhame: comprido, colheita 
recente, selecionado, tamanho e 
coloração uniformes, isento de 
enfermidade, parasita e larva, 
terra/areia e sujidade, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

KG 50       

48 

Jiló: Casca fina de cor verde, 
firme, haste aparada. Não poderá 
apresentar casca suja, amarelada 
ou manchada, murcha, polpa 
amolecida ou mofada. 

KG 30       

49 

Kiwi: graúdo, firme. Casca sem 
rachaduras, com coloração 
característica, sem manchas de 
umidade, sem danos na casca ou 
outras imperfeições visíveis. Sem 
sinais de deterioração. 

KG 60       

50 

Laranja Pera:  graúda, limpa, de 1ª 
qualidade, sem defeitos ou 
perfurações na casca, aroma e 
sabor típicos da variedade, 
uniformidade no tamanho e na cor. 

KG 100       



 

 

 

51 

Limão Tahiti: médio, firme, casca 
verde, fina e lisa. Não poderá 
apresentar0se manchado, murcho, 
amarelado ou com danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio 
e transporte. 

KG 60       

52 

Limão Siciliano: grande, firme, 
casca lisa. Não poderá 
apresentar0se manchado, murcho 
ou com danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 30       

53 

Laranja Lima: graúda, limpa, de 1ª 
qualidade, sem defeitos ou 
perfurações na casca, aroma e 
sabor típicos da variedade, 
uniformidade no tamanho e na cor. 

KG 30       

54 

Maçã Verde: grande, de 1ª 
qualidade, firmes, com coloração 
característica, ausentes de 
doenças. Não serão permitidos 
defeitos de natureza física ou 
mecânica, que afete a sua 
aparência; a casca e a polpa 
deverão estar intactas e firmes. 
Colheita recente 

UNID 20       

55 

Maçã Vermelha Nacional: grande, 
firmes, com coloração 
característica, ausentes de 
doenças. Não serão permitidos 
defeitos de natureza física ou 
mecânica, que afete a sua 
aparência; a casca e a polpa 
deverão estar intactas e firmes. 
Colheita recente 

KG 20       



 

 

 

56 

Mamão Papaya   médio, em 
estado entre verde e maduro. 
Fresco, com aroma, cor e sabor 
próprios. Não serão permitidos 
defeitos de natureza física ou 
mecânica que afete a sua 
aparência; a casca e a polpa 
deverão estar intactas e firmes, 
sem deformação e ausentes de 
doenças. 

KG 30       

57 

Manga Tommy: madura, de 1ª 
qualidade, graúda e firme. Casca 
integra sem manchas de 
apodrecimento, cicatrizes e 
amolecimentos. Polpa com textura 
firme. Tamanho uniforme e 
padronizado. 

KG 60       

58 

Manga Espada: madura, de 1ª 
qualidade, graúda e firme. Casca 
integra sem manchas de 
apodrecimento, cicatrizes e 
amolecimentos. Polpa com textura 
firme. Tamanho uniforme e 
padronizado . 

KG 50       

59 

Manjericão: folhas grandes, 
colheita recente, talo curto, fresco, 
uniforme, firme, isento de 
enfermidade, sujidade, parasitas e 
larvas. Sem raiz. 

MÇ 30       

60 

Maracujá: maduro, de 1ª 
qualidade, graúdo. As frutas 
devem ser firmes, sem 
deformação e ausentes de danos 
mecânicos e doenças. 

KG 30       

61 

Maxixe Verde: médio, de 1ª 
qualidade, apresentando cor, 
tamanho e formação uniforme, 
sem danos físicos, mecânicos, 
oriundos do manuseio e 
transporte. 

KG 10       



 

 

 

62 

Melancia: madura, grande, de 1ª 
qualidade, isento de material 
terroso, sujidades, formação 
uniforme, sem danos físicos, 
mecânicos, oriundos do manuseio 
e transporte. 

KG 80       

63 

Melão: maduro, graúdo, deve ser 
firme, não apresentar rachaduras. 
Isento de material terroso, 
sujidades, sem danos físicos, 
mecânicos, oriundos do manuseio 
e transporte, furos causados por 
insetos e partes afundadas e 
escuras. Deve ter uma cor forte e 
casca firme, porém rugosa. 
Formação 
uniforme. 

KG 60       

64 

Melão Doce (de Redinha): 
maduro, graúdo, selecionado de 1ª 
qualidade. Isento de material 
terroso, sujidades, sem danos 
físicos, mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, furos 
causados por insetos e partes 
afundadas e escuras. Fruto de cor 
amarela, polpa verde-clara, sabor 
doce e suave. 

KG 50       

65 

Morango: graúdo, de colheita 
recente, apresentado cor, tamanho 
e conformação uniformes, polpa 
integra e firme. Não serão 
permitidos defeitos de natureza 
física ou mecânica que afete a sua 
aparência; a casca deverá estar 
intacta e firme. Sem presença de 
fungos ou bolor. Entregues em 
embalagens plásticas. 

KG 40       



 

 

 

66 

Nirá: De 1ª qualidade. Flores e 
bulbos íntegros de colocação 
característica, fresca, tenra e 
limpa. Isenta de enfermidades, 
parasitas e larvas, terra/areia e 
sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos, oriundos do manuseio 
e transporte 

MÇ 15       

67 

Ovos de Galinha: de granja, 
branco, grande (55 a 60 gramas), 
com superfície lisa e limpa, com 
casca inteira e sem deformação, 
trinca, excremento, mofo ou 
rachadura. Em bandeja com 30 
unidades, devidamente 
acondicionados e embalados 
adequadamente, bem como 
claramente identificada a sua 
origem através de rótulo, etiqueta, 
registro, validade, etc. 

BDJ 300       

68 

Ovos de Codorna: com superfície 
lisa e limpa, com casca inteira e 
sem deformação, trinca, 
excremento, mofo ou rachadura. 
Em bandeja com 30 unidades, 
devidamente acondicionados e 
embalados adequadamente, bem 
como claramente identificada a 
sua origem através de rótulo, 
etiqueta, registro, validade, etc. 

BDJ 10       



 

 

 

69 

Pepino: graúdo, liso, firme, na cor 
verde característica. Não poderá 
apresentar-se amolecido, com 
manchas amareladas ou defeitos 
de natureza física ou mecânica 
que afete a sua aparência. 
Colheita recente. 

KG 20       

70 

Pepino Japonês: firme, na cor 
verde característica. Não poderá 
apresentar-se amolecido, com 
manchas amareladas ou defeitos 
de natureza física ou mecânica 
que afete a sua aparência. 
Colheita recente 

UNID 10       

71 

Pêra: graúda, madura, casca fina 
e firme, com coloração 
característica, ausentes de 
doenças. Não serão permitidos 
defeitos de natureza física ou 
mecânica, que afete a sua 
aparência; a casca e a polpa 
deverão estar intactas e firmes. 
Colheita recente 

KG 20       

72 

Pêssego graúdo, maduro, casca 
firme, com coloração 
característica, ausentes de 
doenças. Não serão permitidos 
defeitos de natureza física ou 
mecânica, que afete a sua 
aparência; a casca e a polpa 
deverão estar intactas e firmes. 
Colheita recente 

KG 20       

73 

Cominho em sementes. Livre de 
fungos e de misturas com outros 
grãos moídos. Processamento 
recente. 

KG 3       



 

 

 

74 

Pimenta de cheiro: deve 
apresentar frutos de cor intensa e 
brilhante. Sem defeitos de 
natureza física ou mecânica que 
afete a sua aparência. Colheita  
recente . 

KG 20       

75 

Pimenta dedo de moça: madura e 
com frutos de cor intensa e 
brilhante. Sem defeitos de 
natureza física ou mecânica que 
afete a sua aparência. Colheita 
recente. 

KG 10       

76 

Pimenta malagueta: madura e com 
frutos de cor intensa e brilhante. 
Sem defeitos de natureza física ou 
mecânica que afete a sua 
aparência.  Colheita              
recente. 

KG 3       

77 

Pimentão Amarelo: grande, de 1ª 
qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Coloração uniforme, casca 
firme, sem manchas ou defeitos e 
de colheita recente. 

KG 50       



 

 

 

78 

Pimentão Verde: grande, de 1ª 
qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Coloração uniforme, casca 
firme, sem manchas ou defeitos e 
de colheita recente. 

KG 50       

79 

Pimentão Vermelho: grande, de 1ª 
qualidade, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo, com 
ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Coloração uniforme, casca 
firme, sem manchas ou defeitos e 
de colheita recente. 

KG 50       

80 

Quiabo Verde: Colheita recente. 
Não poderá apresentar-se 
murchos, com manchas 
amareladas ou defeitos de 
natureza física / mecânica que 
afete a sua aparência. Deve 
apresentar-se macios para o 
preparo, pois quando eles estão 
velhos se tornam muito fibrosos, 
impossibilitando o preparo e 
aumentando as perdas. 

KG 20       



 

 

 

81 

Cogumelos frescos diversos – 
bandejas com 250g  – paris, 
shitake, shimeji, salmão entre 
outros. Colheita recente. Não 
poderá apresentar-se murchos, 
com manchas amareladas ou 
defeitos de natureza física / 
mecânica que afete a sua 
aparência. Deve apresentar-se 
macios para o preparo, pois 
quando eles estão velhos se 
tornam muito fibrosos, 
impossibilitando o preparo e 
aumentando as perdas.  

KG 5       

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 12 - INSUMOS PARA COPA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

AÇÚCAR CRISTAL (1kg)                                                                                                      
Especificação Técnica açúcar 
cristal de origem vegetal, 
constituído fundamentalmente 
por sacarose de cana-de-açúcar. 
Pode ser armazenado por até 
dois anos em condições 
adequadas. 

PCT 2.434       



 

 

 

2 

AÇÚCAR REFINADO EM 
SACHET (caixa com 1.000 und)                                                                       
Especificação Técnica Adoçante 
dietético em pó é desenvolvido 
especialmente para dietas com 
restrições de calorias, adoça 
alimentos e bebidas substituindo 
o açúcar. Cada sachê (0,8g) do 
adoçante possui poder adoçante 
equivalente a duas colheres das 
de chá de açúcar e valor 
energético de 3,0 kcal. Fácil de 
usar e instantâneo 

CX 41       

3 

 
Adoçante Dietético Líquido, com 
Sucralose e zero calorias. O 
produto deverá ser entregue em 
frasco com, no mínimo, 100 ml. 
Marcas de referência: LÍNEA, 
ZERO-CAL. GOLD 

UNID 62       

4 

CAFE EM GRAO EXPRESSO (1 
KG)                                                                      
Especificação Técnica Café 
spresso torrado em graos 1kg o 
expresso é feito com uma 
combinaçao de graos de 100% 
arábica cultivados com práticas 
responsáveis que preservam o 
meio ambiente, respeitam a 
comunidade e valorizam o 
trabalho dos produtores locais 
torrado em graos tipo de 
preparo: embalagem: 1 kg *nao 
contém gluten 

UNID 227       



 

 

 

5 

CAFE EXTRA FORTE 
EMBALAGEM A VACUO (250g)                                     
Especificação Técnica A linha de 
cafés tradicionais tem cafés 
feitos com uma combinação de 
grãos e com suas diferentes 
torras, resultam em cafés 
balanceados, outros mais fortes, 
marcantes e encorporados.Com 
ponto de torra clássica, resulta 
em um café com aroma e sabor 
marcantes. Disponíveis na 
versão tradicional de 250G em 
embalagem a vácuo. 100% Café 
Puro 

UNID 2.539       

6 

CAPSULA PARA MAQUINA DE 
CAFE                                                                  
Especificação Técnica Tipo de 
produto: Cápsula de café, 
Cápsula / cápsula de café: 
Capacidade em xícaras: 8 
chávenas. Peso: 216 g. 
Quantidade por conjunto: 16 
unidade(s)  

UNID 115       

VALOR TOTAL  R$  

 

LOTE 13 - INSUMOS PARA CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Açúcar confeiteiro- Impalpável. 
Produto mais fino do que o 
açúcar de confeiteiro, adicionado 
de amido de milho na proporção 
de 1 a 3%. Não deve conter 
glúten. KG 50 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. MARCA 
DE REFERENCIA: MIX, 
ARCOLOR, UNIÃO, igual 
ou superior. 

    



 

 

 

2 

Açúcar de confeiteiro (Glaçúcar) 
- De origem vegetal, constituído 
fundamentalmente por suco de 
cana-de-açúcar, contendo no 
mínimo 99,3% de sacarose, com 
aspecto sólido e cristais bem 
definidos, cor branca, odor e 
sabor próprios do produto, livre 
de fermentação, sem umidade, 
sem empedramentos, isento de 
matéria terrosa, de parasitas e 
de detritos animais ou vegetais. 
Embalagem em conformidade 
com a legislação sanitária 
vigente. 

KG 50 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. 
MARCAS DE 
REFERENCIA:UNIÃO, MIL 
CORES, igual ou superior 

    

3 

Açúcar Gelado. Para cobertura 
de donuts, bolos, tortas, pavês, 
pudins, sonhos, croissants, 
bolos, tortas e biscoitos, etc. O 
açúcar 
permanece em seus produtos 
sem derreter. 

KG 20 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. 
MARCAS DE 
REFERENCIA: 
MAVALERIO, 
ADIMIX, igual ou superior 

    

4 

Açúcar Granulado (Branco). 
Puro e de origem vegetal, sem 
corantes, sem umidade ou 
empedramento e com cristais 
bem definidos e granulometria 
homogênea, com cristais em 
torno de 0,5mm de diâmetro. 

KG 50 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. 
MARCAS DE 
REFERENCIA: UNIÃO, 
ESTRELA, OLHO 
D´ÁGUA, igual ou 
superior. 

    

5 

 
Açúcar Invertido. Produto com 
20% mais capacidade adoçante 
do que a sacarose, utilizado em 
panificação e confeitaria, 
composto de açúcar cristal, 
água, acidulantes e 
neutralizante. 
Utilizados para dar maior poder 
adoçante. Em forma de xarope. 

LT 50 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. 
MARCAS DE 
REFERENCIA: DI 
OTTONI, MAGIE DOUCE, 
MIX, 
igual ou superior 

    



 

 

 

6 

Açúcar Mascavo. De origem 
vegetal, constituído 
fundamentalmente por sacarose 
de cana-de-açúcar. Açúcar de 
coloração variável entre 
caramelo e marrom, resultado 
da cristalização do mel-de-
engenho, e ainda com grande 
teor de melaço. Odor e sabor 
próprios do produto, com 
ausência de insetos, livre de 
fermentação, isento de matéria 
terrosa, de parasitas e de 
detritos animais ou vegetais 

KG 50 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. 
MARCAS DE 
REFERENCIA: UNIÃO, 
BARRA, OLHO 
D´ÁGUA, igual ou superior 

    

7 

Açúcar Refinado. De origem 
vegetal, constituído 
fundamentalmente por suco de 
cana-de-açúcar, contendo no 
mínimo 98,5% de sacarose, com 
aspecto sólido e cristais bem 
definidos, cor branca, odor e 
sabor próprios do produto, livre 
de fermentação, sem umidade, 
sem empedramentos, isento de 
matéria terrosa, de parasitas e 
de detritos animais ou vegetais, 

KG 100 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: UNIÃO, 
BARRA, OLHO 
D´ÁGUA, igual ou superior 

    

8 

Adoçante Dietético em Pó, com 
Sucralose, caixa com 50 
envelopes de 0,8g. 

CX 10 

O produto deverá ser 
entregue em 
frasco com, no mínimo, 40 
G. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: LÍNEA, 
ZERO-CAL. GOLD 
caixa com peso líquido de 
40g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. 
Marcas de referência: 
LÍNEA, ZERO-CAL. GOLD 

    



 

 

 

9 

Amido de milho. Produto 
amiláseo, extraído do milho para 
uso como espessante. Pó fino, 
branco e puro, livre de qualquer 
alteração de aroma e coloração.  

PCT 200 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. Embalagem 
impermeável, limpa, não 
violada e resistente. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. MARCAS DE 
REFERÊNCIA: MAIZENA, 
YOKI, QUERO, IGUAL OU 
SUPERIOR. 

    

10 

Farinha de Trigo Especial e sem 
Fermento. Farinha de trigo 
comum, enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Produto obtido a 
partir da moagem do trigo duro, 
limpo, desgerminado. 

KG 300 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 03   
meses. Marca de 
Referencia: RENATA, 
DONA BENTA, FINNA. 

    

11 

Fermento Biológico em Pó Seco 
Instantâneo. 

CX 50 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 500g. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: 
FLEISCHMANN, DR. 
OETEKER, igual ou 
superior. 

    

12 

Fermento biológico fresco. Pasta 
de consistência firme, de cor 
bege claro, homogênea, sem 
manchas ou pontos escuros, alto 
poder fermentativo, uniforme e 
forte ação. Mantido sob 
refrigeração. 

PCT 80 

O produto deverá ser 
entregue em tabletes de 
500g, embalagem 
impermeável e compacta. 
Mantido sob refrigeração. 
Validade não inferior a 30 
dias. Marcas de 
referencia: 
FLEISCHMANN, 
ITAIQUARA, igual ou 
superior. 

    



 

 

 

13 

Fermento em Pó Químico. 

FR 80 

O produto deverá ser 
entregue em 
frasco plástico com 100g. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referencia: 
FLEISCHAMNN, ROYAL, 
DR 
OETKER, igual ou superior 

    

14 

Gelatina em Pó, 0% Açúcar 
(Diet)   Sabores: 
Limão/Uva/Abacaxi e Morango. 

CX 30 

O produto deverá ser 
entregue em 
caixa com, no mínimo, 
12g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: 
QUALIMAX, TECNUTRI, 
IGUAL OU SUPERIOR. 

    

15 

Gelatina Pura em Pó s/ Sabor 
(Incolor). 

PCT 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
24g com 2 unidades. A 
data de alidade deverá 
constar da embalagem. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante MARCAS DE 
REFERENCIA: 
FLEISCHMANN, 
DR OETKER, BRETZKE 
igual ou superior. 

    

16 

Gelatina sem sabor incolor em 
folhas. 

PCT 20 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
10g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: QUALIMAX, 
TECNUTRI, IGUAL OU 
SUPERIOR. 

    

17 

Glucose de Milho. Solução 
concentrada, transparente de 
alta viscosidade, obtida de 
açúcares de milho. Pura, livre de 
sujidades e contaminantes FR 20 

O produto deverá ser 
entregue em frasco 
plástico de 360g. validade 
mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 
MARCAS DE 
REFERENCIA: YOKI, 
KARO, 
igual ou superior. 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 



 

 

 

LOTE 14 - TEMPEROS E ESPECIARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Canela em casca. Inteira, Pura, 
de 1° qualidade. Livre de: 
sujidades, umidade e 
contaminantes. Cor, sabor, odor 
e textura característicos. 
Canela proveniente de cascas 
sãs, 
limpas e secas, em forma de 
semi tubos de tamanho de 15 a 
25cm. 

KG 5 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. MARCAS DE  
REFERENCIA: 
KITANO,BOMBAY, igual 
ou superior 

    

2 

Canela em pó. Pura, sem adição 
de outros temperos, de 1 ° 
qualidade, livre de sujidades, 
umidade e contaminantes. Cor, 
sabor, odor e textura 
característicos. 

KG 5 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. MARCAS DE 
REFERENCIA: 
KITANO,BOMBAY, igual 
ou superior 

    

3 

Cravo da Índia. Inteiro, Puro, de 
1° qualidade. Livre de: 
sujidades, umidade e 
contaminantes. Cor, sabor, odor 
e textura característicos. 

KG 2 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 40g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: KITANO, 
BOMBAY, TROPICAL, 
igual ou superior 

    



 

 

 

4 

Cúrcuma em pó. Pura, sem 
adição de outros temperos, de 1 
° qualidade, extraída da raiz 
seca e moída da planta, livre de 
sujidades, umidade e 
contaminantes. Sabor 
logeiramente amargo, cor 
amarelo-dourado, odor e textura 
característicos. 

KG 5 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 50 g. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: KITANO, 
BOMBAY, TROPICAL, 
igual ou superior 

    

5 

Essência de baunilha. Aroma 
essencial de baunilha para uso 
em culinária. 

GF 20 

O produto deverá ser 
entregue em vidro ou 
plástico com 500ml. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referencia: ARCOLOR, 
MIX igual ou superior. 

    

6 

Folha de louro. Folhas inteiras, 
secas/desidratadas, de 1° 
qualidade, livre de sujidades, 
umidade e contaminantes, mofo 
ou qualquer 
material estranho ao produto. 
Cor, sabor, odor e textura 
característicos. 

PCT 15 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
04g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: KITANO, 
BOMBAY, TROPICAL, 
igual ou superior 

    

7 

Noz moscada em grão. Inteira, 
Pura, de 1° qualidade. Livre de: 
sujidades, umidade e 
contaminantes. Cor, sabor, 
odor e textura característicos. 

KG 20 

O produto poderá ser 
entregue em quilo. A data 
de validade deverá constar 
da embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. MARCAS DE 
REFERENCIA: KITANO, 
BOMBAY, ZAELLY, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

8 

Tempero para Paella. 

CX 20 

O produto deverá ser 
entregue em 
caixa com, no mínimo, 
20g. Marcas de referência: 
CARMENCITA, igual ou 
superior. 

    

9 

Pimenta do reino branca em 
grão. Pimenta pura, em grão, 
isenta de sujidades, umidade e 
bolor. Cor, sabor, odor e textura 
característicos.  

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 15g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: KITANO, 
BOMBAY, TROPICAL, 
igual ou superior 

    

10 

Pimenta do reino preta em grão. 
Pimenta pura, em grão, isenta 
de sujidades, umidade e bolor. 
Cor, sabor, odor e textura 
característicos,  

PCT 100 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 15g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: KITANO, 
BOMBAY, TROPICAL, 
igual ou superior 

    

11 

Páprica doce em pó. Pura, sem 
adição de outros temperos, de 1 
° qualidade, livre de sujidades, 
umidade e contaminantes. 
Sabor, cor, odor e textura 
característicos. 

KG 10 

O produto deverá ser 
entregue em 
Quilo. Marcas de 
referência: KITANO, 
BOMBAY, TROPICAL, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

12 

Sal Grosso Iodado. 

KG 10 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 1kg.  A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: CISNE, 
LEBRE, 
SOLTO, CAMPEÃO igual 
ou superior 

    

13 

Sal Refinado Iodado, em sachês 

CX 3 

O produto deverá ser 
entregue em 
caixas com 2.000 
unidades. Embalagem 
individual com peso 
aproximado de 0,8g a 1g 
por sachê. Marcas de 
referencia: JUNIOR, BOM 
SABOR, SOSAL, 
DEGUST, IGUAL OU 
SUPERIOR. 

    

14 

Sal Refinado Iodado. 

KG 50 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 1kg.  A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marca de 
referência: CISNE, 
LEBRE, 
SOLTO, CAMPEÃO igual 
ou superior 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LOTE 15 - CHÁS E SUCOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Chá de Boldo, em Sachês. 
Composto da erva desidratada. 
100% natural, sem aditivos, 
açúcar e conservantes. 

CX 5 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
em caixa com mínimo de 
10 sachês e máximo de 15 
sachês embalados 
individualmente. Validade 
não inferior a 12 meses. 
Marcas de referência: 
LEÃO, DR. OETKER, 
MARATÁ, igual ou 
superior. 

    

2 

Chá de Camomila, em Sachês. 
Composto da erva desidratada. 
100% natural, sem aditivos, 
açúcar e conservantes. 

CX 5 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
em caixa com mínimo de 
10 sachês e máximo de 15 
sachês embalados 
individualmente. Validade 
não inferior a 12 meses. 
Marcas de referência: 
LEÃO, DR. OETKER, 
MARATÁ, igual ou 
superior. 

    

3 

Chá de Capim Cidreira, em 
Sachês. Composto da erva 
desidratada. 100% natural, sem 
aditivos, açúcar e conservantes. 

CX 5 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
em caixa com mínimo de 
10 sachês e máximo de 15 
sachês embalados 
individualmente. Validade 
não inferior a 12 meses. 
Marcas de referência: 
LEÃO, DR. OETKER, 
MARATÁ, igual ou 
superior. 

    

4 

Chá de Erva Doce, em Sachês. 
Composto da erva desidratada. 
100% natural, sem aditivos, 
açúcar e conservantes. 

CX 5 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
em caixa com mínimo de 
10 sachês e máximo de 15 
sachês embalados 
individualmente. Validade 
não inferior a 12 meses. 
Marcas de referência: 
LEÃO, DR. OETKER, 
MARATÁ, igual ou 
superior 

    



 

 

 

5 

Chá de Frutas vermelhas, em 
Sachês. Composto misto 
desidratado. 100% natural, sem 
aditivos, açúcar e conservantes. 

CX 5 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
em caixa com mínimo de 
10 sachês e máximo de 15 
sachês embalados 
individualmente. Validade 
não inferior a 12 meses.  
Marcas de referência: 
LEÃO, DR. OETKER, 
MARATÁ, igual ou 
superior. 

    

6 

Chá de Maçã com canela, em 
Sachês. Composto misto 
desidratado. 100% natural, sem 
aditivos, açúcar e conservantes. 

CX 5 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
em caixa com mínimo de 
10 sachês e máximo de 15 
sachês embalados 
individualmente. Validade 
não inferior a 12 meses. 
Marcas de referência: 
LEÃO, DR. 
OETKER,MARATÁ, igual 
ou superior. 

    

7 

Suco de Caju, concentrado. 

GF 10 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
500ml. Validade não 
inferior a 06 meses. 
Marcas de referência: 
JANDAIA, MAGUARY, 
igual ou superior. 

    

8 

Suco de Maracujá, concentrado 

GF 20 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
500ml. Validade não 
inferior a 06 meses. 
Marcas de 
referência: JANDAIA, 
MAGUARY, igual ou 
superior. 

    

9 

Suco de Tomate, concentrado. 

GF 10 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
500ml. Marcas de 
referência: LA PASTINA 
POMAROLA, 
SUPERBOM, igual ou 
superior. 

    

10 

Suco de Uva, concentrado. 

GF 10 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
500ml. Marcas de 
referência: AURORA, 
CAMPO LARGO, CASA 
MADEIRA, igual 
ou superior. 

    

VALOR TOTAL  R$ 



 

 

 

 

LOTE 16 - GRÃOS E CASTANHAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Castanha de Caju. De 1° 
qualidade, torrada, sem casca 
ou lascas de cascas aderidas, 
inteira, sem sal, sem sujeiras, 
sem mofos, sem pontos de 
podridão, rígida. Ausência de 
insetos, pó, fungo, umidade ou 
outro material estranho. 

KG 50 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

    

2 

Castanha do Pará. De 1° 
qualidade, sem casca ou lascas 
de cascas aderidas, inteira, sem 
sal, sem sujeiras, sem mofos, 
sem pontos de podridão, rígida. 
Ausência de insetos, pó, fungo, 
umidade ou outro material 
estranho. 

KG 50 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

    

3 

Amêndoa sem casca crua, à 
vácuo. Ausência de insetos, pó, 
fungo ou outro material 
estranho. 

PCT 50 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. Validade mínima de 6 
meses a contar da data de 
recebimento. 

    

4 

Amêndoas em lâminas. 
Amêndoa em lascas, sem casca, 
de 1° qualidade. Ausência de 
insetos, pó, fungo, umidade ou 
outro material estranho. 

KG 50 

O produto deverá ser 
entregue em 
pacote com 1kg. Validade 
mínima 
de 6 meses a contar da 
data de recebimento. 

    

5 

 
Amendoim. Descascado cru e 
sem sal, limpo, in natura, de boa 
qualidade e 
selecionado. Ausência de 
insetos, pó, fungo, umidade ou 
outro material estranho. KG 100 

O produto deverá ser 
entregue em 
pacote com 1kg. 
Selecionado para uso 
culinário. Acondicionado 
em embalagem, feita de 
plástico atóxico, 
transparente. Validade 
mínima de 6 meses. 
Marcas de 
referência: ELMA CHIPS, 
YOKI, igual ou superior. 

    



 

 

 

6 

Nozes de 1ª qualidade. Sem 
Casca, à vácuo. In natura. 
Ausência de insetos, pó, fungo 
ou outro material estranho PCT 20 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
1kg. Validade não inferior 
a 3 meses. Marcas de 
referência: LA 
VIOLETERA, UNIAGRO, 
igual ou superior. 

    

7 

Gergelim branco. Natural em 
semente, sem adição de sal e 
aditivos, sem impurezas, 
coloração natural branca, 
íntegro, da melhor 
qualidade, sem sujidades mofo 
ou qualquer material estranho ao 
produto. 

KG 3 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes em 
quilo. Validade mínima de 
6 meses a contar da data 
da entrega. Marcas de 
referencia: KENKO, 
TAICHI, igual ou superior. 

    

8 

Gergelim preto. Natural em 
semente, sem adição de sal e 
aditivos, sem impurezas, 
coloração natural preto, íntegro, 
da melhor qualidade, sem 
sujidades mofo ou qualquer 
material estranho ao produto. 

KG 3 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes em 
quilo. Validade mínima de 
6 meses a contar da data 
da entrega. Marcas de 
referencia: KENKO, 
TAICHI, igual ou superior. 

    

9 

Soja em grão. Tipo 1, inteira, in 
natura, íntegra, limpa e seca. 
Cor, sabor, odor e textura 
característicos. PCT 5 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: CAMIL, 
JASMINE, 
igual ou superior. 

    

10 

Arroz 7 grãos. Arroz integral com 
cevada, aveia integral, trigo 
integral, semente de canola, 
quinoa e linhaça. De 1° 
qualidade. 

PCT 20 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
500g. Marcas de 
referência: TIO JOÁO, 
RÁRIS, 
CAMIL, igual ou superior 

    



 

 

 

11 

Arroz Arbóreo. Arroz típico da 
cozinha italiana, utilizado para o 
preparo de risotos. Tem grão 
arredondado e longo. Mesmo 
após o cozimento, mantém o 
grão inteiro e forma uma liga que 
torna sua consistência tenra e 
cremosa, sem  perder a 
característica "al dente". 

PCT 20 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. Marca de referência: 
LA PASTINNA, 
PAGANANINI, igual ou 
superior. 

    

12 

Arroz Branco, subgrupo polido, 
classe longo fino, tipo 1, grupo 
beneficiado. 

KG 100 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses.  Marcas 
de referência: CAMIL, TIO 
JOÃO, NAMORADO, igual 
ou superior 

    

13 

Arroz Integral, tipo 1, classe 
longo fino, subgrupo 
parboilizado integral. 

KG 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: CAMIL, TIO 
JOÃO, NAMORADO, igual 
ou superior 

    

14 

Arroz negro. De grão curto e 
meio arredondado, íntegros, 
sabor e aroma acastanhado e 
coloração naturalmente escura. PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
500g. Marcas de 
referência: LA PASTINA, 
CAMIL, 
GALO, TIO JOÃO, igual ou 
superior. 

    



 

 

 

15 

 
Arroz Parabolizado, grupo 
beneficiado, subgrupo 
parabolizado polido, classe 
longo fino, tipo 1. Produto 
industrializado. Os grãos 
apresentam uma coloração 
amarelada, em decorrência do 
tratamento hidrotérmico., 
contendo 1kg. 

KG 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: CAMIL, TIO 
JOÃO, NAMORADO, igual 
ou superior 

    

16 

Aveia em flocos grossos. Grãos 
de aveia inteiros, prensados, 
formato achatado, 100% 
integral, isento de umidade, 
mofo e sujidades.  

KG 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacote com 
1kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. MARCAS DE 
REFERENCIA: Dr. Otker, 
QuaKer, Nestlé 

    

17 

Feijão Branco, Tipo 1, Classe 
Branco, Grupo I Comum. 

KG 10 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: CAMIL, YOKI, 
BIJU, igual ou superior 

    

18 

Feijão Carioquinha, Tipo 1, 
Grupo I Comum, Classe Cores. 

KG 10 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: KICALDO, 
CAMIL, NAMORADO, 
igual ou superior 

    



 

 

 

19 

Feijão Fradinho Inteiro, Tipo 1, 
Classe Macaçar, Grupo II,  

KG 10 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: KICALDO, 
URBANO, igual ou 
superior 

    

20 

Feijão Preto, Grupo Comum, 
Classe Preto, Tipo 1. 

KG 10 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: KICALDO,BIJU 
CAMIL, NAMORADO, 
igual ou 
superior 

    

21 

Grão de bico. De 1° qualidade, 
inteiros, íntegros, limpos e 
secos, isento de matéria terrosa, 
substâncias nocivas, parasitas e 
insetos vivos, não podendo estar 
úmido ou fermentado. 

PCT 5 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
500g. Validade não inferior 
a 6 meses. MARCAS DE 
REFERENCIA: YOKI, 
SINHÁ, 
CAMIL, igual ou superior. 

    

22 

Lentilha em grãos. De 1° 
qualidade, inteiros, íntegros, 
limpos e secos. 

PCT 3 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
500g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: YOKI, SINHÁ, 
igual ou superior. 

    

23 

Milho branco. Canjica de milho 
para mungunzá, coloração 
branca, tipo 1. Isento de 
umidade, mofo e objetos 
estranhos. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
500g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: YOKI, CAMIL, 
SINHÁ, igual ou superior. 

    



 

 

 

24 

Quinoa em grãos. Integral e de 
1° qualidade. Grãos Branco ou 
Preto. Cor, sabor, odor e textura 
característicos. 

CX 10 

O produto deverá ser 
entregue em caixa de 
250gl. Não contém glúten. 
Marcas de referência: 
VITAO, VITALIN, VAPZA 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 17 - GORDURAS E VINAGRES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Azeite de Dendê. Dissolve e 
adere melhor na preparação dos 
pratos. Filtrado, sem impurezas. 
Produzido a partir de frutos 
provindos de 
plantações jovens que permitem 
um sabor intenso. 

GF 30 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa com 
500ml. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante MARCAS DE 
REFERENCIA: YAO, igual 
ou superior 

    

2 

Azeite de Dendê. Produzido a 
partir de frutos provindos de 
plantações jovens que permitem 
um sabor intenso. A gordura é 
separada em duas partes: a flor 
do dendê - um óleo vermelho 
mais fino que flutua sobre o 
bambá - pasta alaranjada e 
densa que fica no fundo do 
recipiente. Proporção em torno 
de 50% de cada. 
Sem ranço. 

GF 10 

O produto deverá ser 
entregue em Pet ou 
garrafa c/ 1 L. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: OPALMA, igual 
ou superior 

    

3 

Azeite de oliva -Extra virgem, em 
sachês, não refinado, sem 
misturas, prensado a frio, com 
teor de acidez menor do que 
0,5%. 

CX 5 

O produto deverá ser 
entregue em 
caixas com 200 unidades. 
Embalagem individual com 
peso aproximado de 4ml 
por sachê. 
Marcas de referência: 
JUNIOR, BOM SABOR, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

4 

Azeite de oliva -Extra virgem, 
não refinado, sem misturas, 
prensado a frio, com teor de 
acidez menor do que 0,5%, 
embalado em garrafa de vidro, 
escuro, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o 
consumo. 

GF 200 

O produto deverá ser 
entregue em 
garrafa de vidro com 
500ml. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: GALLO, 
ANDORINHA, BORGES, 
igual ou superior. 

    

5 

Creme Vegetal Tipo Chantilly c/ 
1 L 

LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em caixa c/ 1 L. 
Validade não inferior a 30 
dias. Marcas de referencia: 
VERDE CAMPO, AMÉLIA, 
ECILA, igual ou superior. 

    

6 

Gordura Vegetal para Fritura, 
0% Gordura Trans. 

BL 60 

O produto deverá ser 
entregue em balde com 
15kg. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: VIGOR, FLOR 
DE 
ALGODÃO, BUNGE, 
SINA, IGUAL OU 
SUPERIOR. 

    

7 

Maionese, 0% Gordura Trans. 

BL 10 

O produto deverá ser 
entregue em balde de 3kg. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: HEINZ, 
HELLMANN´S, BUNGE, 
ARISCO, QUERO, igual 
ou superior. 

    

8 

Manteiga com Sal, de 1ª 
Qualidade. resfriada.  

PT 200 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
plástica com, no mínimo, 
500g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: DAMARE, 
ORIENTE, igual ou 
superior 

    



 

 

 

9 

Manteiga SEM Sal, de 1ª 
Qualidade. resfriada. 

PT 200 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
plástica com, no mínimo, 
500g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: DAMARE, 
ORIENTE, igual ou 
superior 

    

10 

Margarina com Sal, com 80% de 
Lipídio. Produto elaborado a 
partir de óleos vegetais líquidos 
e hidrogenados, emulsionados 
com leite, coloração amarelada.  

BL 100 

O produto deverá ser 
entregue em balde plástico 
com, 15kg. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: MEDALHA DE 
OURO, PURO SABOR, 
PRIMOR, igual ou 
superior. 

    

11 

Margarina Vegetal Folhada. 
Indicada para massas folhadas 
em geral. 

PCT 100 

O produto deverá ser 
entregue em barras de 
2kg. Validade não inferior 
a 6 meses. .MARCAS DE 
REFERENCIA: PRIMOR, 
GRADINA, RICCA, igual 
ou superior. 

    

12 

Óleo de gergelim Torrado. 
Produto 100% puro, natural, 
obtido a partir da semente de 
gergelim torrada e prensado a 
frio. 

GF 5 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
500ml. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: HONG 
KONG, KENKO, CEPERA, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

13 

Óleo de Soja Refinado, Tipo 1, 
0% de gordura trans. 

GF 300 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa 
plástica de 900ml. 
Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referencia: SOYA, LIZA, 
PRIMOR, igual ou 
superior. 

    

14 

Vinagre Aceto Balsâmico, em 
sachês. 

CX 2 

O produto deverá ser 
entregue em caixas com 
200 unidades. Embalagem 
individual com peso 
aproximado de 4ml por 
sachê. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: BOM 
SABOR, JUNIOR, 
CASTELO, igual ou 
superior. 

    

15 

Vinagre Aceto Balsâmico. 

GF 10 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
500ml. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: LA 
PASTINA, DE 
CECCO, PAGANINI, igual 
ou superior. 

    

16 

Vinagre de Álcool, Branco. 

GF 30 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
750ml. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: MINHOTO, 
MARATÁ, CASTELO, 
GOTA,, igual ou superior. 

    

17 

Vinagre de vinho branco. 

GF 30 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
750ml. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: MINHOTO, 
MARATÁ, CASTELO, 
GOTA,, igual ou superior. 

    

18 

Vinagre de vinho tinto 

GF 30 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
750ml. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: MINHOTO, 
MARATÁ, CASTELO, 
GOTA,, igual ou superior. 

    



 

 

 

19 

Vinagre de maçã 

GF 20 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
750ml. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: MINHOTO, 
MARATÁ, CASTELO, 
GOTA,, igual ou superior. 

    

20 

Vinagre de arroz 

GF 10 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa de 
750ml. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referência: MINHOTO, 
MARATÁ, CASTELO, 
GOTA,, igual ou superior. 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 18 - DOCES E CONSERVAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Abacaxi em Calda, em rodelas. 
Fruta conservada em calda de 
açúcar, pronta para o consumo.  

LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em Lata com 
peso líquido de 820g. 
Peso drenado, no mínimo 
400g. Validade não inferior 
a 06 meses. Devem estar 
acondicionadas em 
embalagem original. 
MARCAS DE 
REFERÊNCIA: HEMMER, 
PREDILECTA, OLÉ, igual 
ou superior. 

    

2 

Ameixa em Calda, Inteira. Fruta 
conservada em calda de açúcar, 
pronta para o consumo. 

LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em 
lata com peso líquido de 
850g. Produto drenado, no 
mínimo 400g.Devem estar 
acondicionadas em 
embalagem original. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: OLÉ, 
PREDILECTA, ODERICH, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

3 

Atum Sólido em óleo comestível 

LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em lata com 
170g. 120g após drenado. 
Marcas de referência: 
GOMES DA COSTA, 
COQUEIRO, igual ou 
superior. 

    

4 

Ervilha em conserva. 

LT 20 

O produto deverá ser 
entregue em lata com 
200g. Embalagem não 
violada ou amassada e 
validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referência: BONDULELLE, 
FUGINI, OLÉ, igual ou 
superior. 

    

5 

Extrato de Tomate. Composto 
de tomate in natura. 

LT 60 

O produto deverá ser 
entregue em 
lata com, no mínimo, 340g. 
Validade não inferior a 06 
meses. Marcas de 
referência: POMAROLA, 
KNORR, FUGINI, 
HEMMER, igual ou 
superior. 

    

6 

Figo em Calda, Inteiros. Doce 
não confeitado. Tipo: em calda. 
Forma apresentação: fruta 
inteira. 

LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em 
lata com peso líquido de 
850g. Marcas de 
referência: OLÉ, 
PREDILECTA, CEPERA, 
igual ou superior. 

    

7 

Milho Verde em conserva. Milho 
verde conservado com o liquido 
da conserva 

LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em lata com 
200g. Validade mínima de 
6 meses a contar da data 
de entrega do produto. 
Marcas de 
referencia: OLÉ, 
PREDILECTA, 
BONDUELLE, igual ou 
superior. 

    



 

 

 

8 

Pêssego em Caldas, em 
metades. 

LT 20 

O produto deverá ser 
entregue em 
lata com peso líquido de 
800g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: LA 
VIOLETERA, OLÉ, igual 
ou superior. 

    

9 

Sardinha em Óleo Comestível.  

LT 10 

O produto deverá ser 
entregue em 
lata com, no mínimo, 125g. 
A data de validade deverá 
constar da embalagem. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: GOMES DA 
COSTA, RAMIREZ, 
COQUEIRO, 
igual ou superior 

    

10 

Tomate Pellati. Tomates inteiros, 
sem pele, pré-cozidos, em suco 
de tomate. 

LT 20 

O produto deverá ser 
entregue em lata com 
2,5Kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante Marcas de 
referência: PAGANINI, LA 
PASTINNA, HERMER, 
igual ou superior 

    

11 

Alcaparras em conserva 
(salmoura). 

VD 30 

O produto deverá ser em 
vidro com, no mínimo, 
100g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de 
referência: HEMMER, LA 
PASTINA, igual ou 
superior 

    



 

 

 

12 

Azeitona Preta Azapa Graúda T- 
90/110. Azeitona preta com 
caroço 1ª qualidade em 
conserva. 

BL 5 

O produto deverá ser 
entregue em balde com 
2kg. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referência: Marcas de 
referência: LA 
VIOLETERA, TING, 
QUERO, VALE FERTIL, 
igual ou superior. 

    

13 

Azeitona Preta, com caroço 1ª 
qualidade em conserva 

VD 30 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
500g. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referência: Marcas de 
referência: LA 
VIOLETERA, TING, 
QUERO, VALE FERTIL, 
igual ou superior. 

    

14 

Azeitona Verde Gordal 80/100, 
Azeitona verde com caroço 1ª 
qualidade em conserva. 

BL 5 

O produto deverá ser 
entregue em balde com 
2kg. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referência: LA 
VIOLETERA, TING, 
QUERO, VALE FERTIL, 
igual ou superior. 

    

15 

Azeitona Verde, com caroço 1ª 
qualidade em conserva 

VD 30 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
500g. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referência: LA 
VIOLETERA, TING, 
QUERO, VALE FERTIL, 
igual ou superior. 

    

16 

Cereja em Calda, tipo 
maraschino. 

VD 30 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
peso, no mínimo, de 100g. 
Validade não inferior a seis 
meses. Marcas de 
referência: OLÉ, 
PREDILECTA, CEPERA, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

17 

Cogumelo inteiro tipo 
champignon em  conserva. 
Graúdo. 

BL 5 

O produto deverá ser 
entregue em balde com 
1Kg. Validade não inferior 
a 6 meses. MARCAS DE 
REFERENCIA: TING, 
BONDUELLE, CEPERA, 
igual ou superior. 

    

18 

Aspargo Inteiro, branco, em 
conserva. Embalagem em Vidro.  

VD 30 

O produto deverá ser 
entregue com embalagem 
em vidro com peso líquido 
de 330g. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: GOMES DA 
COSTA, TING, HEMMER 
igual ou superior 

    

19 

Palmito Inteiro, em conserva.  

VD 50 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
de vidro com 300gr. 
Marcas de referencia: 
BONDUELLE, 
CULTIVEVERDE, 
HEMMER, igual ou 
superior. 

    

20 

Picles, em conserva.  

VD 20 

O produto deverá ser 
entregue em 
vidro com peso líquido de 
400g. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referência: VALE 
FERTIL, HEMMER, igual 
ou superior 

    



 

 

 

21 

Pimenta biquinho em conserva. 
Pimenta de cor vermelha, forma 
arredondada e sem ardência. 

VD 10 

O produto deverá ser 
entregue em embalagem 
de vidro de 02Kg. 
A data de validade deverá 
constar da embalagem. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. Marcas de 
referencia: HERMER, 
TING, MENDEZ, SANTA 
CHIARA, igual ou superior. 

    

22 

Tomate seco. Tomate seco 
conservado em óleo comestível.  

VD 5 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
3,0Kg. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante Marcas de 
referência, LA 
VIOLETERA, SANTA 
CHIARA, TOSCANA, 
igual ou superior 

    

23 

Geleia de Amora. Cremosa, 
brilhosa, com coloração, sabor e 
aroma característicos 

VD 20 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
320g. Marcas de 
referência: LINEA, CASA 
MADEIRA, 
QUEENSBERRY, IGUAL 
OU SUPERIOR. 

    

24 

 
Geleia de Damasco. Cremosa, 
brilhosa, com coloração, sabor e 
aroma característicos VD 20 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
320g. Marcas de 
referência: LINEA, CASA 
MADEIRA, 
QUEENSBERRY, 
IGUAL OU SUPERIOR. 

    

25 

Geleia de Framboesa. Cremosa, 
brilhosa, com coloração, sabor e 
aroma característicos 

VD 20 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
320g. Validade mínima a 
contar da data de 
recebimento: 12 meses. 
Marcas de referência: 
LINEA, CASA MADEIRA, 
QUEENSBERRY, IGUAL 
OU SUPERIOR. 

    



 

 

 

26 

Geleia de Frutas vermelhas. 
Cremosa, brilhosa, com 
coloração, sabor e aroma 
característicos VD 20 

O produto deverá ser 
entregue em vidro com 
320g. Marcas de 
referência: LINEA, CASA 
MADEIRA, 
QUEENSBERRY, IGUAL 
OU SUPERIOR. 

    

27 

Goiabada. Em Bloco. Produzida 
com polpa de Goiaba natural. 

PT 20 

O produto deverá ser 
entregue em pote com 
600g. Validade não inferior 
a 6 meses. MARCAS DE 
REFERENCIA: 
PREDILECTA, TAMBAU, 
FUGINI, igual ou superior. 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

LOTE 19 - MASSAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

MACARRÃO - Massa curta, em 
formato de gravata, grano duro 
(com farinha de grano duro). 
Formato: FARFALLE PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500gr marcas de 
referencia: ADRIA, DE 
CECCO, DIVELLA igual ou 
superior. 

    

2 

MACARRÃO - Massa curta, em 
formato de parafuso, grano duro 
(com farinha de grano duro). 
Formato: FUSILLI PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500gr MARCAS DE 
REFERENCIA: ADRIA, 
DIVELLA, DE CECCO, 
igual ou superior. 

    

3 

Macarrão de sêmola com ovos. 
Formato: SPAGUETE. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500gr. Validade não 
inferior a 06 meses. 
Marcas de referência: 
BRANDINI (rotulo azul), 
FORTALEZA, DONA 
BENTA, igual ou superior. 

    



 

 

 

4 

Macarrão de Yakissoba. Massa 
especifica para o preparo do 
prato Yakissoba. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500gr. Validade não 
inferior a 6 meses marcas 
de referencia: NISSIN, 
KONBINI, ALFA, MARUÁ 
igual ou superior. 

    

5 

Macarrão massa longa, em 
formato achatado, de sêmola. 
Formato TALHARIM. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500gr. A data de validade 
deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. MARCAS DE 
REFERENCIA: ADRIA, 
BARILA, DE CECCO, 
DIVELLA igual ou superior 

    

6 

Macarrão massa longa, em 
formato achatado, grano duro 
(com farinha de grano duro). 
Formato: FETTUCINE PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500gr marcas de 
referencia: ADRIA, DE 
CECCO, DIVELLA igual ou 
superior. 

    

7 

Macarrão nº 08 Grano Duro 
(com farinha de grano duro), 
Formato: SPAGUETE. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em 
pacotes de 500gr. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referencia: ADRIA, 
BARILLA, DIVELLA, igual 
ou superior. 

    

8 

Macarrão nº 5. de grano duro 
(com farinha de grano duro), 
formato PENNE. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500gr. Validade não 
inferior a 6 meses. Marcas 
de referencia ADRIA, 
BARILA, DE CECCO, 
DIVELLA igual ou superior. 

    

9 

Macarrão nº 9. Grano duro (com 
farinha de grano duro). Formato: 
BUCATINI.  

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacote de 
500gr. Validade não 
inferior a 6 meses. 
MARCAS DE 
REFERENCIA: ADRIA, 
BARILLA, 
DIVELLA igual ou superior. 

    



 

 

 

10 

Massa folhada pronta, 
congelada. 

PCT 50 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
500gr. Marcas de 
referencia: MASSALEVE, 
AROSA, MEZANNI, igual 
ou superior. 

    

11 

Massa Harumaki Rolinho 
Primavera – Massa em lâminas 

PCT 20 

Pacote com 30 folhas. 
Validade não inferior a 6 
meses. Marcas de 
referencia: CRISPY 
TOUCH, LONGWAY, 
AROSA, igual ou 
superior 

    

12 

Massa para lasanha. Massa 
seca, pré-cozida. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes de 
500gr. Marcas de 
referencia: PETYBOM, 
DONA 
BENTA, RENATA, igual ou 
superior. 

    

13 

Massa para pastel fresca e 
resfriada 

KG 30 

Forma retangular com 
medidas aproximadas de 
44 cm x 22 cm em 
embalagem com peso de 
1Kg.Validade não inferior a 
06 meses. Marcas de 
referência: SO MASSAS, 
MEZZANI, igual ou 
superior. 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LOTE 20 - LEITES E CHOCOLATES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD OBSERVAÇÕES VALOR UNT. VALOR TOTAL 

1 

Chocolate amargo nobre em 
gotas para preparações de 
confeitaria à base de açúcar, 
leite em pó, manteiga de cacau. 

KG 80 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. MARCAS DE 
REFERENCIA:  ALEBAUT 
NESTLÉ, MAVALÉRIO, 
SICAO, HARALD, 
ONFEITEIRO, 
igual ou superior 

    

2 

Chocolate amargo nobre 80% 
para preparações de confeitaria 
à base de açúcar, leite em pó, 
manteiga de cacau. Em barra. 

KG 80 

O produto deverá ser 
entregue embalagens de 1 
kg com prazo de validade 
de 01 (um) ano. A data de 
validade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. MARCAS DE 
REFERENCIA:  ALEBAUT 
NESTLÉ, MAVALÉRIO, 
SICAO, HARALD, 
ONFEITEIRO, 
igual ou superior 

    

3 

Chocolate ao leite em formato 
gota. Uso em doces e 
sobremesas para decorar e 
fornear. Embalagem com peso 
aproximado de 1Kg. 

KG 50 

A data de Validade deverá 
constar da embalagem. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante.  Marcas de 
referência: CALEBAUT,  
HAROLD, MAVALÉRIO, 
CONFEITEIRO igual ou 
superior. 

    



 

 

 

4 

Chocolate Blend ao leite 

KG 50 

A data de alidade deverá 
constar da embalagem. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante.  Marcas de 
referência: CALEBAUT,  
NESTLÉ, MAVALÉRIO, 
SICAO, HARALD, 
CONFEITEIRO, igual ou 
superior de 1,01kg 

    

5 

Chocolate Blend Branco 

KG 50 

A data de validade deverá 
constar da embalagem. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante.  Validade não 
inferior a 6 meses. 
MARCAS DE 
REFERENCIA: 
CALEBAUT, NESTLÉ, 
MAVALÉRIO, SICAO, 
HARALD, CONFEITEIRO, 
igual ou superior 

    

6 

Chocolate Branco nobre em 
gotas para preparações de 
confeitaria à base de açúcar, 
leite em pó, manteiga de cacau. 

KG 50 

O produto deverá ser 
entregue em embalagens 
de 2,100kg. A data de 
alidade deverá constar da 
embalagem. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante.  MARCAS DE 
REFERENCIA: 
CALEBAUT, NESTLÉ, 
MAVALÉRIO, SICAO, 
HARALD, CONFEITEIRO, 
igual ou superior 

    

7 

Chocolate Branco nobre para 
preparações de confeitaria à 
base de açúcar, leite em pó, 
manteiga de cacau. Em barra. 

KG 50 

Validade não inferior a 6 
meses. MARCAS DE 
REFERENCIA:  
CALEBAUT, NESTLÉ, 
MAVALÉRIO, SICAO, 
HARALD, CONFEITEIRO, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

8 

Chocolate Branco ao leite em 
formato gota. Uso em doces e 
sobremesas para decorar e 
fornear 

KG 50 

A data de Validade deverá 
constar da embalagem. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06   
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante.  MARCAS DE 
REFERENCIA: 
CALEBAUT, NESTLÉ, 
MAVALÉRIO, SICAO, 
HARALD, CONFEITEIRO, 
igual ou superior 

    

9 

Chocolate em pó 50%. 
Homogêneo, 50% de cacau em 
pó solúvel, de 1° qualidade. Cor, 
sabor, odor e textura 
característicos. PCT 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes com 
500g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: NESTLÉ, 
FLEISCHMANN, MELKEN, 
igual ou superior. 

    

10 

Chocolate em pó 70%. 
Homogêneo, 70% de cacau em 
pó solúvel, de 1° qualidade. Cor, 
sabor, odor e textura 
característicos 

PCT 30 

O produto deverá ser 
entregue em pacotes com 
500g. Marcas de 
referência: NESTLÉ, 
MELKEN, igual ou 
superior. 

    

11 

Chocolate em Pó, no mínimo 
32% de Cacau em pó solúvel, de 
1° qualidade. Cor, sabor, odor e 
textura característicos. 

PCT 30 

O produto deverá ser 
entregue em caixa com 
2kg. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: NESTLÉ, 
GAROTO, 
FLEISCHMANN, 
igual ou superior. 

    

12 

Chocolate Fracionado Meio 
Amargo Cobertura - Ideal para 
produção de trufas, bombons, 
pães de mel, bolos, tortas, frutas 
no palito e doces da chocolataria 
em geral. Não necessita de 
Choque-térmico. Molda e 
desmolda com rapidez 

KG 30 

Validade não inferior a 6 
meses. MARCAS DE 
REFERENCIA: 
MAVALÉRIO, HARALD, 
CONFEITEIRO, 
igual ou superior. 

    



 

 

 

13 

Chocolate Granulado Crocante, 
0% Gordura Trans. 

PCT 10 

O produto deverá ser 
entregue em 
pacotes de 1kg. Marcas de 
referência: MIX, DORI, 
MELKEN, igual ou 
superior. 

    

14 

Chocolate Meio amargo nobre 
para preparações de confeitaria 
à        base de açúcar, leite em 
pó, manteiga de cacau. Em 
barra. KG 50 

Validade não inferior a 6 
meses. MARCAS DE 
REFERENCIA: 
CALEBAUT, NESTLÉ, 
CONFEITEIRO, 
MAVALÉRIO, 
SICAO, HARALD, igual ou 
superior. 

    

15 

Blossom de chocolate 

KG 5 

Validade não inferior a 6 
meses. MARCAS DE 
REFERENCIA: 
CALEBAUT, NESTLÉ, 
CONFEITEIRO, 
MAVALÉRIO, 
SICAO, HARALD, igual ou 
superior. 

    

16 

Blossom de chocolate branco 

KG 5 

Validade não inferior a 6 
meses. MARCAS DE 
REFERENCIA: 
CALEBAUT, NESTLÉ, 
CONFEITEIRO, 
MAVALÉRIO, 
SICAO, HARALD, igual ou 
superior. 

    

17 

Creme de Leite Leve Light, 40% 
menos gordura, Profissional. 

LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em caixa com 1 
L. Validade não inferior a 3 
meses. Marcas de 
referência: NESTLÉ, 
REGINA, ITALAC, igual ou 
superior. 

    

18 

Creme de Leite Tradicional 
Esterilizado, com 25% de 
Gordura. 

LT 100 

O produto deverá ser 
entregue em lata com 
300g. Validade não inferior 
a 6 meses. Marcas de 
referência: NESTLÉ, 
ITAMBÉ, BETÂNIA, 
PIRACANJUBA, 
ITALAC, igual ou superior. 

    



 

 

 

19 

Cacau em pó. 100% cacau em 
pó, puro, sem açúcar, 
homogêneo, de 1° qualidade. 
Cor, sabor, odor e textura 
característicos. 

CX 20 

O produto deverá ser 
entregue em caixa com 
500g. Marcas de 
referência: SICAO, 
NESTLÉ, superior 
MAVALERIO, igual ou 
superior. 

    

20 

Cacau em pó. 50% cacau em 
pó, puro, sem açúcar, 
homogêneo, de 1° qualidade. 
Cor, sabor, odor e textura 
característicos. 

CX 20 

O produto deverá ser 
entregue em caixa com 
500g. Marcas de 
referência: SICAO, 
NESTLÉ, 
MAVALERIO, igual ou 
superior. 

    

21 

Leite Condensado Lata com 2,6 
kg. Obtido a partir do leite 
fresco, puro e integral. 

LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em lata com 
2,6kg. Validade não 
inferior a 06 meses. 
Marcas de referência: 
NESTLÉ, igual ou 
superior. 

    

22 

Leite Condensado. Lata com 
395 g. Obtido a partir do leite 
fresco, puro e integral. 

LT 80 

O produto deverá ser 
entregue em lata com 
395g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: NESTLÉ, igual 
ou superior.  

    

23 

Leite de Coco Light. Leite de 
coco como principal ingrediente. 
Redução do teor calórico em 
torno de 50%. GF 50 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa com 
500ml. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Marcas de 
referencia: SOCOCO, 
DUCOCO, igual ou 
superior. 

    

24 

Leite de Coco Tradicional. Leite 
de coco padronizado para 9 a 
11% de Gorduras e como 
principal ingrediente. 

GF 50 

O produto deverá ser 
entregue em garrafa com 
500ml. alidade não inferior 
a 6 meses. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Marcas de 
referencia: SOCOCO, 
DUCOCO, PRONTU 
igual ou superior. 

    



 

 

 

25 

Leite em Pó Desnatado. Obtido 
do leite natural, com baixo teor 
de gordura e calorias. Baixo teor 
de sódio. Sem adição de açúcar. LT 30 

O produto deverá ser 
entregue em lata com 
300g. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: MOLICO, 
ITAMBÉ, GLORIA, igual 
ou superior. 

    

26 

Leite Liquido Integral UHT. 

L 200 

O produto deverá ser 
entregue em caixa com 1 
litro. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: MOLICO, 
ITAMBÉ, BETÂNEA, 
ZERO, 
PIRACANJUBA, igual ou 
superior. 

    

27 

Leite Líquido, longa vida 
desnatado - UHT 

L 100 

O produto deverá ser 
entregue em caixa com 1 
litro. Validade não inferior 
a 06 meses. Marcas de 
referência: 
PIRACANJUBA, ITAMBÉ, 
BETÂNEA, ZERO, igual 
ou superior. 

    

VALOR TOTAL  R$ 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ _________ (___________________________________________). 
 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo estabelecido para a entrega dos produtos que constituem o objeto deste procedimento 
licitatório é de no máximo, 10 (dez) dias úteis, contados da data de Solicitação de Fornecimento (Autorização de 
Fornecimento). 
 
2.  LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 

 
3. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
a) A Elaboração da PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) deverá estar de acordo com o quadro de quantitativos, 

com as especificações ou características dos produtos e com as condições gerais contidas no Edital e seus Anexos. 
 

b) Na PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) deverá ser indicado o valor total, que corresponderá ao valor da 
somatória dos itens, observadas as respectivas quantidades, conforme modelo constante do ANEXO I do Edital. 

          Local Endereço 

  Centro Integrado de Hotelaria e Turismo 
Rua Pedro Paulino, nº 137, Poço, Maceió/AL, CEP: 

57025-340. 

 



 

 

 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 

 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AO SENAC ALAGOAS,  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
AO 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC /AL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MACEIÓ – ALAGOAS 
 
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
_____________________________, propõe ao SENAC/AL o fornecimento dos produtos que constituem o objeto do 
procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições: 
 
OBJETO: eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento e distribuição de gêneros 
alimentícios, sob demanda, para atender ao Senac Alagoas,  conforme especificações constantes do anexo I 
deste edital. 
 
1. DESCRITIVOS. 
 

- XXXXXXXXXXXXXX 

ITEM ESPECIFICAÇÕES  
MARCA/ 
MODELO 

QTDE. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
 
 

       

VALOR TOTAL   

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$________________(extenso)____________________. 
 
3. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
O prazo de entrega dos produtos a propostos será de __________(________extenso_______________________) dias 
corridos, contados da data do competente instrumento da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente 
(Autorização de Fornecimento) . 
 
4. ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE:  
Se vencedora, na qualidade de representante legal da licitante, assinará a Ata de Registro de Preço ou documento 
equivalente a pessoa abaixo indicada:  
Sr(a): ____________________________ 
Nacionalidade: _____________________ 
Estado civil: _______________________ 
Profissão: _________________________ 



 

 

 

Cargo: ___________________________ 
RG nº: _______________ UF: ________ 
CPF/MF nº: _______________________ 
 
Por fim, declaramos que: 
a) Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o Edital de Pregão 
Eletrônico nº 014/2022 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e 
condições. 
b) Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis. 
c) Os produtos serão entregues conforme especificações contidas no ANEXO I do Edital em referência, ao qual esta 
Proposta está vinculada. 
d) Nos preços apresentados estão inclusas todas as possíveis despesas com encargos sociais e/ou tributos porventura 
incidentes, seja a que título for, bem como despesas com seguro, transporte, carga e descarga etc., e quaisquer outras 
relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório. 
e) Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da Sessão Pública de Disputa de 
Preços do Pregão. 

_____________, ___de ________________ de 2022. 
 

____________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da empresa)  

 
OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e 
devidamente assinado por seu representante legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 

 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AO SENAC ALAGOAS,  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO III  
 

MODELO DE TERMO DE ACEITE DEFINITIVO 
 

(Para uso do SENAC/AL quando da entrega dos produtos se atendidas todas as condições do Edital). 
 
 
 Considerando que não existem pendências relativas ao serviço licitado e, que constituem o objeto do 
instrumento contratual nº __________, prestados pela empresa _____________________, objeto da(s) Nota(s) 
Fiscal(is) nº(s) ____________, referentes ao Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2022 aceitamo-los em caráter definitivo, 
para os devidos fins.  
 
 

Maceió/AL, ______ de _________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

SENAC/AL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 

 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AO SENAC ALAGOAS,  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO IV  
 

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 

A empresa.............................................................................................., inscrita no CNPJ 
................................................., representada por ............................................................., declara, para os devidos fins, 
que tomou conhecimento e examinou, cuidadosamente, o Edital e os respectivos anexos do Pregão Eletrônico 014/2022 
do Senac – Regional Alagoas, para contratação do objeto desta licitação e de ter integralmente compreendido e aceito 
as condições nele estabelecidas. 

 
 Declara ainda que: 
1. Não possui parentes até o terceiro grau (afim ou consanguíneo) de dirigentes ou empregados do Senac – 
Regional Alagoas. 
2. Não se encontra em processo de dissolução. 
3. Não foi punida com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Sistema “S”. 
4. Não figura como sociedade integrante de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 
em comum, desde que, em diligências, se comprove o conluio entre eles com intuito de frustrar a competitividade do 
certame. 
5. Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
6. Para fins do disposto no Edital em referência, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório. Declara, também, estar ciente da obrigatoriedade 
de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo superveniente a apresentação dos documentos de habilitação. 
7. Atenderá às disposições contidas na Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, motivo pelo qual durante todo o 

período contratual, conduzirá suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais 
aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de 
qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar 
qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 

 
 

Maceió/AL, ........... de ................................... de 2022. 
 
 

____________________________________________  
(nome do representante legal/contratual da empresa)  

 
 
OBSERVAÇÃO: 
Este documento deverá ser obrigatoriamente preenchido em papel timbrado da licitante e estar devidamente assinado 
por seu representante legal. 



 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 
 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AO SENAC ALAGOAS,  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E RATIFICAÇÃO DAS PROTEÇÕES E TRATAMENTO DE 
DADOS 

 
 

À 
Comissão de Licitação 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022 
 
 
 
Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°..................................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)..................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º...................... e do CPF n.º 
..................., DECLARA que  atenderá às disposições contidas na Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, 
motivo pelo qual durante todo o período contratual, conduzirá suas práticas em conformidade com os preceitos legais 
aplicáveis, e autorizam o Senac/AL a coletar, tratar e compartilhar os dados pessoais de seus representantes e demais 
documentos necessários, para o fim exclusivo de viabilizar o presente procedimento licitatório e a futura execução do 
objeto contratado, ratificando os termos de tratamentos previstos em edital. 
 

 
 
 

Local, data. 
 
 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is) 
 

______________________________ 
DPO DA LICITANTE 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 
OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AO SENAC ALAGOAS,  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 

ANEXO VI 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 

ARP/2022/000/000 
 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, Administração Regional no Estado de Alagoas 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 03.692.424/0001-52,  com sede na Rua 
Doutor Antônio Cansanção, nº 465, Ponta Verde, Maceió – AL, CEP: 57035-190, legalmente representado pelo 
Interventor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Regional Alagoas, Sr. ALEXANDRE CRIVELLARO DE 
PINHO TAVARES, inscrito no CPF sob o Nº XXXXXXXX, doravante designado SENAC EM ALAGOAS, nos termos da 
conforme Resolução Senac nº 1.198/2022 e demais normas aplicáveis, em face do julgamento da licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para registro de preços, resolve registrar o preço ofertado pelo fornecedor 
abaixo informado, de acordo com a classificação por ele alcançada, para eventual contratação de empresa para 
fornecimento e distribuição de gêneros alimentícios, sob demanda, conforme especificações constantes no edital e seus 
anexos, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem: 
 
FORNECEDOR: XXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, com sede na XXXXX, XXXXX/XX, legalmente 
representado pelo Sr. XXXXXX (CPF: XXXXX e CI: XXXXXX, expedida pela SSP/XX). 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preço fornecimento e distribuição de gêneros alimentícios, sob 
demanda, conforme descrição no ANEXO I e de acordo com as condições descritas no EDITAL PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 014/2022, partes integrantes desta ATA, independentemente de qualquer transcrição. 

1.2 As despesas, provenientes do custo de aquisição do objeto, ocorrerão por conta do grupo de cotação código 
GÊNERO ALIMENTAÇÃO (001). 

1.3 O objeto e seus elementos característicos, (relações dos referidos insumos e respectivas quantidades, valores 
unitários e totais), constam no ANEXO I, parte integrante desta Ata de Registro de Preço; 

1.4 Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, não existe a obrigatoriedade, por parte do SENAC/AL, em adquirir 
os insumos objeto desta Ata de Registro de Preço, e caso opte por fazê-lo, não está vinculado a quantidades 
mínimas ou máximas. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 O valor da presente Ata de Registro de Preço é de R$ XXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), 
conforme discriminado no ANEXO I; 

2.2 O pagamento será efetivado após a apresentação da Nota Fiscal e validação de recebimento por parte do gestor 
da Ata e se dará, preferencialmente, por meio de boleto bancário. 

2.3. A nota fiscal apenas será liberada para pagamento depois de aprovada pelo gestor da Ata e o setor de 
almoxarifado, onde a mesma deve ainda estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, 
devolvidas ao FORNECEDOR para correções, recomeçando a contagem do prazo para pagamento a partir do dia da 
devolução da nota devidamente corrigida. 



 

 

 

2.4.  Encontrando-se a documentação de acordo com o recebimento dos produtos, devidamente aceitos e validados 
pelo setor de almoxarifado, este terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para provisionamento de pagamento, que será 
realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, caindo esse em sábado, domingo ou feriado o pagamento será 
realizado no próximo dia útil. 

2.5. O faturamento e a cobrança deverão ser emitidos no CNPJ: 03.692.424/0001-52 da Sede Administrativa do 
Senac/AL, localizada na Rua Doutor Antônio Cansanção, 465, Ponta Verde, Maceió, CEP:57035-190. 

2.6. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da Ata de Registro de Preço, somente serão efetuados em 
nome do FORNECEDOR; 

2.7. Em hipótese alguma, o SENAC/AL aceitará nota fiscal ou outro documento relativo à prestação dos serviços, 
emitidos em nome de outra empresa que não o FORNECEDOR; 

2.8. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preço ou 
documento equivalente, admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira 
mediante petição escrita, devidamente fundamentada, nos termos da legislação que rege a matéria, desde que se 
mantenha a vantajosidade do preço após repactuação. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REEQUILÍBRIO 

3.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preço - ARP, 
admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira mediante formalização, 
devidamente fundamentada; 

3.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual que implique no desequilíbrio do presente negócio 

jurídico, deverá o FORNECEDOR comunicar ao SENAC ALAGOAS, acompanhado dos documentos hábeis que 

justifiquem legalmente a necessidade do reequilíbrio; 

3.3. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do fornecedor e a retribuição 

da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preço, o SENAC ALAGOAS, entendendo como 

existente fundamentação devida no requerimento, realizará pesquisa de mercado para analisar a economicidade da 

alteração e, constatada necessidade de reequilíbrio, procederá as alterações de valores até o valor máximo da 

média de mercado; 

3.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o FORNECEDOR não puder cumprir o 
compromisso, o SENAC ALAGOAS poderá: 
3.4.1. Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
3.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
3.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o SENAC ALAGOAS deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA COMUNICAÇÃO DAS PARTES 

4.1. A comunicação entre as partes serão através dos endereços XXXXXXXXXXX ou ainda pelo telefone 
XXXXXXXXXXX, do SENAC ALAGOAS, e pelos endereços XXXXXXXX, ou ainda pelo telefone XXXXXXXXXXXX, 
do FORNECEDOR. 
 
 
 

mailto:gpalmoxarifado@al.senac.br
mailto:XXXXXXXX


 

 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO SENAC ALAGOAS 

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Fornecedor, de acordo com a Ata de Registro de 
Preços e os termos de sua proposta; 

5.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos 
colaboradores do FORNECEDOR; 

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preço ou documento equivalente formalizada por meio 
do Pedido de Compra, bem como atestar na nota fiscal/fatura da efetiva entrega dos produtos; 

5.4. Receber os produtos entregues pelo FORNECEDOR que estejam em conformidade com as especificações 
constantes no Edital. 

5.5. Recusar ou devolver com a devida justificativa, qualquer produto entregue distinto das especificações constantes 
no Edital ou que não apresentarem condições para consumo. 

5.6. Notificar o FORNECEDOR por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por 
ela propostas sejam as mais adequadas; 

5.7. Comunicar previamente ao FORNECEDOR, qualquer modificação ou criação de novas normas e procedimentos a 
serem observados no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preço. 

5.8. Efetuar os pagamentos pelos fornecimentos realizados, após devidamente atestada às notas fiscais/faturas, sendo 
liberado de acordo com uma das datas estabelecidas para pagamento pela entidade. 

5.9. Poderá ser dado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO nos casos em que o almoxarifado, ou ao FORNECEDOR, 
encontrem-se indisponíveis para a conferência, ou a mesma torne-se inviável naquele momento. Nestes casos, 
aplicar-se-á o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, onde o estoquista dará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO à 
transportadora no ato do recebimento/entrega da mercadoria e em uma avaliação de aproximadamente 08 (oito) 
dias úteis, o atestado definitivo, ao FORNECEDOR. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6.1. Possuir e-mail e/ou fax para recebimento da Solicitação de Fornecimento. 
6.2. O FORNECEDOR fornecerá o pessoal necessário para realizar a entrega dos produtos, os quais não terão 

nenhum vínculo empregatício com o SENAC/AL em nenhuma hipótese; 
6.3. Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos, as especificações e as demais condições de 

fornecimento constantes no Edital; 
6.4. O objeto deverá ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Solicitação de 

Fornecimento por parte do FORNECEDOR e de acordo com as quantidades estabelecidas, mediante 
comunicação das partes. 

6.5. Os produtos devem ser entregues em até 10 (dez) dias úteis e em horário comercial, das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 16h00min, no Centro Integrado de Hotelaria e Turismo, ou ainda, em outro endereço que se 
estabeleça o setor de almoxarifado, em caso de mudança, juntamente com as documentações fiscais. 

6.6. O FORNECEDOR ficará obrigado a substituir os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para o SENAC/AL, os produtos que vier a 
ser recusado, podendo ser substituído e ser submetido a exame técnico; 

6.7. O FORNECEDOR deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo ser estritamente 
observado os prazos de garantia dos mesmos; 

6.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que porventura venha a causar ao SENAC/AL ou a terceiros, em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita em decorrência do objeto da Ata de Registro de Preço; 

6.9. Responder por quaisquer possíveis ônus decorrentes de marcas, registros e patentes relativos aos produtos 
fornecidos; 



 

 

 

6.10. Incluir no valor proposto para os produtos todas as possíveis despesas com tributos, seguros e encargos sociais, 
seja a que título for, bem como despesas com transporte, carga e descarga, e quaisquer outras relacionadas com o 
objeto da Ata de Registro de Preço, visando o atendimento da obrigação em sua plenitude; 

6.11. Tomar todos os cuidados por ocasião dos procedimentos de entrega dos produtos (carga, transporte e descarga) 
nos locais de destino. 

6.12. Fornecer toda e qualquer instrução e/ou manuais de uso relativos aos produtos, que se fizerem convenientes ou 
necessárias, em especial quanto ao seu manuseio e conservação/manutenção; 

6.13. Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, todas as condições que ensejaram sua habilitação e 
qualificação no respectivo procedimento licitatório; 

6.14. Permanecer devidamente atualizada e regular perante todos os órgãos públicos, privados e/ou entidade afins, bem 
como em relação às disposições legais vigentes. 

6.15. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa 
protocolada no SENAC ALAGOAS, dirigida à autoridade competente, até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data 
prevista a entrega do equipamento; 

6.16. É vedado a FORNECEDOR transferir a terceiros direitos ou créditos decorrentes da Ata de Registro de Preço ou 
documento equivalente; 

6.17. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado de qualquer natureza ou negociação de 
títulos com instituições financeiras. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ARP  

7.1. Para a Ata de Registro de Preço ficam designados: 
7.2. GESTOR titular o (a) Sr. (a). XXXXXXXXXXXX e seu (a) substituto (a) o (a) Sr. (a). XXXXXXXXXXXX; 
7.3. FISCAL TÉCNICO titular Sr. (a). XXXXXXXXXXXX e seu (a) substituto(a) o Sr. XXXXXXXXXXXX; 
7.4. FISCAL ADMINISTRATIVO titular Sr.(a). XXXXXXXXXXXX e seu (a) substituto(a)  Sr. (a). XXXXXXXXXXXX, 

cabendo-lhes: 
 

UNIDADE GESTORA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO 

UNIDADE FISCAL TÉCNICO UNIDADE FISCAL 
ADMINISTRATIVO 

Promover reunião inicial com o 
fornecedor de modo a esclarecer o 
objeto da Ata de Registro de Preços 
e apresentar, formalmente, o fiscal 
da ARP; 

Participar da reunião inicial para 
ajuste de procedimentos de execução 
com o fornecedor; 

Redigir/revisar/propor as ARP 
(algumas cláusulas); 

Exigir o cumprimento da ARP, 
buscando qualidade, economia e 
minimização de riscos relativos 
acarretados por abordagens 
diferentes ao objeto da Ata de 
Registro de Preços; 

Avaliar os resultados/objetos 
entregues atestando o recebimento ou 
informando ao gestor da ARP sobre 
infrações ou necessidades de ajustes 
no pacto; 

Manter a integração da relação 
com o controle legal 
(Assessoria Jurídica). 

Tomar providências para aditivos, 
penalizações e rescisões da ARP. 

Acompanhar a execução e registrar 
todas as ocorrências (desenho das 
evidências). 

Provisionar os pagamentos e 
registrar o acompanhamento 
PREVISTO X REALIZADO. 



 

 

 

 
 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 

8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preço – ARP. 
 

9. CLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO 

9.1.       Os produtos objeto deste Edital deverão ser entregues no Centro Integrado de Hotelaria e Turismo, ou ainda, 
em outro endereço que se estabeleça o setor de almoxarifado, em caso de mudança, de segunda a sexta das 
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ao encarregado do setor, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
a contar da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento, expedido pelo Setor competente que realizará a 
vistoria verificando se os mesmos atendem a todas as especificações constantes no anexo I deste Edital, sendo, 
que a nota fiscal deverá conter os itens entregues conforme especificações solicitadas.  

9.1.1. Recebimento provisório dar-se-á nos casos em que o almoxarifado, ou a LICITANTE VENCEDORA, 
encontrem-se indisponíveis para a conferência, ou a mesma torne-se inviável naquele momento. Nestes casos, aplicar-
se-á o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, onde o estoquista dará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO à transportadora no ato 
do recebimento/entrega da mercadoria e em uma avaliação de aproximadamente 05 (cinco) dias úteis, o atestado 
definitivo, ao FORNECEDOR. 
9.1.2.  Recebimento Definitivo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, para 
verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, devendo ao FORNECEDOR substituir o 
produto defeituoso ou corrigir eventuais faltas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
comunicação enviada pelo SENAC/AL. 
9.2. O aceite do objeto licitado pelo SENAC Alagoas, não exclui a responsabilidade civil do FORNECEDOR, por vícios 

de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste 
Edital, verificadas posteriormente.  

9.3. A data de validade deverá constar na embalagem original. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

9.4. Todos os produtos exceto os hortifrútis deverão ter rotulagem com selo dos respectivos órgãos fiscalizadores. 
9.5. Todos os produtos deverão ser entregues em embalagem não violada. 
9.6. O FORNECEDOR, deverá entregar os produtos rigorosamente dentro do prazo estipulado, de acordo com as 

especificações constantes neste edital. 
9.7. O FORNECEDOR deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, acatando inclusive os meios 

corretos de transporte etiquetamento e acondicionamento dos produtos. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA NOVAÇÃO E TOLERÂNCIA 

10.1. A presente Ata de Registro de Preço – ARP inadmite expressamente a novação e ou a modificação de suas 
cláusulas, avenças e condições, as quais somente pela forma escrita e por comum acordo serão admitidas, devendo 
ser entendidos como atos de mera liberalidade toda e qualquer condescendência e/ou tolerância havida de parte a 
parte para com a inobservância dos termos desta Ata de Registro de Preço. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

11.1. O SENAC ALAGOAS não aceitará, sob nenhuma hipótese, subcontratação para fornecimento do objeto do 
presente instrumento; 

11.2. O SENAC ALAGOAS não admitirá que haja envolvimento, seja por qualquer natureza, com estranhos e terceiros 
junto ao FORNECEDOR. 
 
 



 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

12.1. A presente Ata de Registro de Preço – ARP terá PRAZO DE VIGÊNCIA de 12 (doze) meses, contados a partir 
do dia xxxxxxxxxxx e findando no dia xxxxxxxxxxxxxxxx; 

12.2. O prazo de vigência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser prorrogado, por igual período, 
sendo de comum acordo entre as partes, desde que pesquisa prévia de preço demonstre a vantajosidade para o 
SENAC ALAGOAS, satisfeitas as demais condições do respectivo instrumento convocatório e seus anexos. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

13.1. Comete infração administrativa, o FORNCEDOR que: 
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da Ata de Registro de 

Preço; 
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.1.3. Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.5. Cometer fraude fiscal; 
13.1.6. Não mantiver a proposta; 
13.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção 

pecuniária e do impedimento para contratar com o SENAC: 
13.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social exigível até o 

momento da apresentação da fatura mensal; 
13.2.2. Deixar de realizar o pagamento do salário dos profissionais envolvidos no objeto Ata de Registro de Preço; 
13.3. O FORNECEDOR que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

INFRAÇÃO SANÇÃO SANÇÃO EM CASO DE REINCIDÊNCIA 

Inexecutar total ou parcialmente 
qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da 
ata de registro de preço 

Advertência Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da ARP. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor da 
ARP, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento do fornecedor 
com o SENAC ALAGOAS pelo prazo de 02 
(dois) anos 

Ensejar o retardamento da 
execução do objeto 

Advertência Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da ARP. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor da 
ARP, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento do fornecedor 
com o SENAC ALAGOAS pelo prazo de 02 
(dois) anos 

Fraudar na execução da ARP Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da ARP. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor da 
ARP, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 



 

 

 

operando-se o impedimento do fornecedor 
com o SENAC ALAGOAS pelo prazo de 02 
(dois) anos 

Comportar-se de modo inidôneo Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da ARP. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor da 
ARP, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento do fornecedor 
com o SENAC ALAGOAS pelo prazo de 02 
(dois) anos 

Cometer fraude fiscal Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total da ARP. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor da 
ARP, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento do fornecedor 
com o SENAC ALAGOAS pelo prazo de 02 
(dois) anos 

Não mantiver a proposta ou 
alterar o contrato social sem 
comunicação ao SENAC 
ALAGOAS 

Advertência Impedimento de contratar o SENAC 
ALAGOAS pelo prazo de 02 (dois) anos  

Não promover o recolhimento 
das contribuições relativas ao 
FGTS e à Previdência Social 
exigível até o momento da 
apresentação da fatura mensal 

Multa de 10% (dez por cento) do valor total da ARP 

Deixar de realizar o pagamento 
do salário dos profissionais 
envolvidos no objeto da Ata de 
Registro de Preços. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor total da ARP 

13.4. As multas devem ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial entre 
as partes; 

13.4.1. A efetivação da multa poderá ser deduzida, a critério do SENAC ALAGOAS, em pagamentos futuros da 
prestação de serviço ao FORNECEDOR; 

13.5. A critério do SENAC ALAGOAS, as sanções são independentes entre si, poderão ser cumulativas e não 
necessariamente progressivas, tendo em vista a análise da gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como do dano causado ao SENAC, observado o princípio da proporcionalidade; 

13.6. O FORNECEDOR não poderá suspender a prestação de serviço durante o período de análise das sanções e 
penalidades previstas nesta cláusula; 

13.7. A aplicação das sanções e penalidades assegurará o contraditório e a ampla defesa e respeitará a base 
estrutural do Processo Administrativo composto de: 

13.7.1. Notícia da infração; 
13.7.2. Cientificação do infrator, conforme contato em cláusula da comunicação das partes; 
13.7.3. Defesa, em até 05 (cinco) dias úteis; 
13.7.4. Instrução; 
13.7.5. Decisão; 



 

 

 

13.7.6. Recurso, em até 05 (cinco) dias úteis. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1. A qualquer tempo, pelo SENAC ALAGOAS, sem ônus, mediante comunicação por escrito, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretender rescindi-lo; 

14.2. Pelo FORNECEDOR descumprir as condições previstas nas cláusulas da Ata de Registro de Preço – ARP; 
14.3. Em caso de falência, concordata, dissolução ou liquidação societária e em caso de insolvência do 

FORNECEDOR 
14.4. O FORNECEDOR não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado, constatado mediante pesquisa de preço 
14.5. O atraso injustificado no fornecimento dos produtos contidos na Ata de Registro de Preço - ARP; 
14.6. A paralisação do fornecimento dos produtos sem justa causa e prévia comunicação ao SENAC ALAGOAS; 
14.7. O cometimento reiterado de faltas na execução desta Ata de Registro de Preço pelo FORNECEDOR; 
14.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do FORNECEDOR que, a juízo do SENAC 

ALAGOAS, prejudique a execução da presente Ata de Registro de Preço; 
14.9. Por motivo superveniente que comprometa a perfeita execução da ARP. 
14.9.1. Da falta de cumprimento do fornecedor aos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 

13.709, 14 de agosto de 2018, 
14.9.2. Da falta de cumprimento do fornecedor aos termos das obrigações de sustentabilidade; 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA 

15.1. A garantia legal do dano oculto do objeto da ARP tem prazo de vigência próprio e desvinculado do fixado na 
aludida Ata de Registro de Preço, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de 
alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência da Ata; 

15.1.1. A reparação, conserto, refazimento ou substituição do dano oculto causado pelo FORNECEDOR, deverá ser 
em até 10 (dez) dias a contar da abertura do chamado, nos contatos informados na cláusula de comunicação 
das partes; 

15.1.2. A penalidade em caso do descumprimento da garantia serão as mesmas descritas na cláusula das sanções e 
penalidades; 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

16.1. O FORNECEDOR está ciente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de 
agosto de 2018, e autoriza o Senac/AL a coletar, tratar e compartilhar os dados pessoais de seus representantes, 
para o fim exclusivo de viabilizar o presente procedimento a execução do objeto da ata de registro de preços, 
observando-se as exceções previstas no art. 11, II da LGPD e o seguinte: 

16.2. Fica autorizada a coleta, o tratamento e o compartilhamento do nome completo e cópias e números de 
identidade e CPF dos representantes do FORNECEDOR, eventuais dados pessoais incluídos em contrato social, 
estatuto ou documento equivalente, bem como na carta de apresentação de proposta, carta de credenciamento, 
aceite e declaração de que não emprega menor, enquanto for necessário ao atingimento da finalidade a seguir 
exposta; 

16.3. A coleta, tratamento e compartilhamento dos dados acima especificados tem por finalidade viabilizar o presente 
procedimento licitatório e a execução do objeto da ata de registro de preços; 

16.4.  Os dados pessoais coletados, serão compartilhados quando da necessidade de vistas aos autos do processo, 
que é público e, portanto, acessível a todo interessado; 

16.5. O FORNECEDOR se compromete a se manter devidamente adequada para o cumprimento integral dos termos 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei nº 13.709, 14 de agosto de 2018, podendo ser exigida a 
comprovação periódica do cumprimento das obrigações legais; 



 

 

 

16.6. O FORNECEDOR se responsabiliza por todas as medidas de segurança necessárias à proteção dos dados 
que tiver acesso, coletados ou tratados, de incidentes de segurança da informação e comunicará aos titulares dos 
dados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa 
acarretar risco ou dano relevante, em conformidade ao art. 48 da LGPD. 

16.7. O Senac/AL se responsabiliza por todas as medidas de segurança necessárias à proteção dos dados coletados 
ou tratados de incidentes de segurança da informação e comunicará aos titulares dos dados e à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 
relevante, em conformidade ao art. 48 da LGPD. 

16.8. O FORNECEDOR é responsável direta pela fidedignidade e/ou legitimidade das informações e documentos por 
elas apresentados para assinatura da Ata de Registro de Preço e no decorrer da execução contratual; 

16.9. Os titulares dos dados, poderão exercer, no que couber, os direitos previstos no art. 18 da LGPD, a qualquer 
momento e mediante requisição: I - Confirmação da existência de tratamento; II - Acesso aos dados; III - Correção 
de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709; V - Portabilidade dos 
dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação 
da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; VI - Eliminação dos dados pessoais tratados 
com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709; VII - Informação das 
entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII - Informação 
sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; IX - Revogação do 
consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. 

16.10. Em razão da necessidade legal de prestação de contas pelo SENAC/AL, a documentação contida no processo 
de licitação e apresentada para ata de registro de preços, será mantida pelo tempo necessário a devida 
fiscalização. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA SUSTENTABILIDADE 

17.1. O FORNECEDOR observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, 
inclusive, as recomendações quanto à responsabilidade do FORNECEDOR pelo recolhimento e descarte do 
material, bem como normas ambientais que procederá no fornecimento 

17.2. Os produtos objeto da Ata de Registro de Preço deverão estar de acordo com a as normas ambientas 
prevendo, no que se aplicar: 

17.3. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme 
ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 

17.4. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares. 

17.5. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

17.6. Que os bens não conheçam substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDES) 

17.7. Que sejam utilizados produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 
às classificações e especificações determinadas pela ANVISA. 

17.8. Que sejam adotadas medidas para evitar o desperdício de água tratada; 

17.9. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 
resíduos sólidos. 

17.10. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis; 



 

 

 

17.11. Conforme prevê o art. 33 da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010), 
ficam obrigados os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de 
Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 
público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigos. 

17.12.   Observar o Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, o qual prevê que os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverão estruturar e implementar sistemas 
de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

18.1. Os prazos estipulados nesta Ata de Registro de Preço, para cumprimento das obrigações, vencem 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO 

19.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, como único competente para conhecer e dirimir 
quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, com expressa renúncia de qualquer outro 
motivo, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem de pleno acordo e para todos os fins de direito, subscrevem as partes interessadas a presente ata de 
registro de preço em 02(duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas signatárias. 
 

Maceió/AL, XXXXXX de XXXXXXX de 2022. 
 
 

______________________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

INTERVENTOR DO REGIONAL SENAC ALAGOAS 
 
 

______________________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXX 

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

FISCAL TÉCNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
 

_________________________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

FISCAL ADMINISTRATIVO 



 

 

 

 
ANEXO I 

 

 
 

 
 

XXXXXXXXXXX (XXX) 

ITEM PRODUTO UNID QUANT                 V. UNIT. V. TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXX UND XX     


