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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
PREFEITO

JACQUESON MARTINS LIMA
VICE-PREFEITO

OTORINO BILHERI DE SOUZA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

RÔMULO CÉSAR DA COSTA
CHEFE DE GABINETE

MÁRCIO MESQUITA MALAFAIA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

GETÚLIO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FAZENDA, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RICARDO WEBSTER MARTINS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

WILLIAN PIMENTEL JUNIOR
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS

DOUGLAS DA SILVA ZANARDI
SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INOVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

BERNARDO GOYTACAZES DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS

IZABEL APARECIDA MENDONÇA FERREIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

PEDRO HENRIQUE BRASIL
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ANA PAULA AZEVEDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

JOÃO LUIS AGUIAR DA ROCHA
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

MÁRCIO JOSÉ WOGEL COELHO
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

MÁRCIO SIMÕES DE ASSIS
SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

LUIZ FERNANDO FERREIRA VIANNA DE CASTRO
SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA E POLÍTICAS DE SEGURANÇA

GERALDO GABRIEL DE OLIVEIRA NETO
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RICARDO DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

JEFERSON MERCÊS DE SOUZA
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

JOSÉ SCHMITZ NETO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

THIAGO VILA VERDE
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

JORGE LUIZ RIBEIRO
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA
SECRETÁRIO DE DRENAGEM URBANA E CONSERVAÇÃO

GUILHERME MEDEIROS DA SILVA
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

JEAN LOUIS SILVEIRA
DIRETOR DO SAAETRI – SERVIÇO AUTÔNOMO DE

ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS

ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO
DIRETOR-PRESIDENTE DA CODETRI – COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DE TRÊS RIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS 
AVISOS DE LICITAÇÕES – UASG: 985919 

.............................................................................................................. 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRONICO Nº 111/2022 

 
O Município de Três Rios torna público a retificação da publicação 
que ocorreu no dia 11 de outubro de 2022, o objeto correto é: 
OBJETO: Aquisição de Raio X Panorâmico e Cefalométrico. 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os editais completos 
poderão ser examinados e adquiridos através do endereço eletrônico: 
Portal de Compras do Governo Federal - 
www.comprasgovernamentais.gov.br e no site www.tresrios.rj.gov.br. 
Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria de Gestão 
Pública e Compras Governamentais sediada na Rua Gomes Porto, nº 
225, Centro Empresarial Américo Silva, Sala 803, Centro, Três 
Rios/RJ, no horário compreendido das 09 às 17 horas, ou pelo 
telefone (24) 2252-2286. 
 

Paulo Victor Rabello Gonçalves 
Diretor Geral da Sec. de Gestão Pública e Compras Governamentais 
_______________________________________________________ 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 063/2022 – SRP 
PROCESSO Nº 6665/2022 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Abrigo 
Municipal Antônio Modesto Fabello e demais Programas da 
Assistência Social e Direitos Humanos: CRAS Vila, CRAS Centro, 
CRAS Triangulo, CRAS Bemposta, CREAS e Bolsa Família. 
LICITANTES VENCEDORES: 
AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, 
CNPJ: 09.102.265/0001-75; 
NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 
19.188.725/0001-83; 
CF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 
é 22.500.820/0001-85; 
JJ COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE EIRELI, 
CNPJ 28.365.951/0001-83; 
ROTA 393 ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 31.808.966/0001-83; 
TOLENTINO'S SERVICOS E SOLUCOES LTDA, 
CNPJ: 42.676.440/0001-03. 

DATA: 08/08/2022 
Pedro Henrique Ribeiro Brasil – Secretário de Assistência Social e 
Direitos Humanos 
.............................................................................................................. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 103/2022 
PROCESSO Nº 7132/2020 
OBJETO: Aquisição de veículo 0K, com cabine simples ou estendida 
e caçamba 
LICITANTE VENCEDOR:  
WW PADUA - VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ: 03.857.486/0001-
77 
VALOR GLOBAL: R$190.000,00 (cento e noventa mil reais). 
DATA: 10/08/2022 
Izabel Aparecida Mendonça Ferreira – Secretária de saúde e Defesa 
Civil 
.............................................................................................................. 
 
TERMO ADITIVO Nº 042/19-002 - Omisso no BIO de 19/07/2021 
CONTRATO Nº 042/19 
PROCESSO Nº 1054/2019 
CONTRATADA: SUPRIR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA – ME 
OBETO DO CONTRATO: Locação de Impressoras Multifuncionais a 
Laser. 
OBJJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação prazo de vigência do 
contrato por 12 (doze) meses, a partir de 16/07/2021 a 15/07/2022 
DATA: 15/07/2021 
.............................................................................................................. 
 
TERMO ADITIVO Nº 028/20-003 – Omisso no BIO de 10/08/2022 
CONTRATO Nº 028/20 
PROCESSO Nº 16211/2018 
CONTRATADA: MARIA EDUARDA DIAS PATRÃO FABRICAÇÃO 
DE MASSAS EIRELI 
OBETO DO CONTRATO: Fornecimento de alimentação transportada 
e agua mineral sem gás acondicionada em galões de 20 litros, 
destinada a pacientes, acompanhantes, funcionários e outros 
autorizados nas unidades da UPA e SAMU. 
OBJJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação prazo de vigência do 
contrato por 12 (doze) meses, a partir de 01/09/2022 a 31/08/2023. 
DATA: 12/09/2022 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 
PROCESSO Nº 6665/2022 
EMPRESA DETENTORA:  AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 09.102.265/0001-75 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Abrigo Municipal Antônio Modesto Fabello e demais Programas da Assistência 
Social e Direitos Humanos: CRAS Vila, CRAS Centro, CRAS Triangulo, CRAS Bemposta, CREAS e Bolsa Família. 
VIGÊNCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023 
 

Item Unidade Descrição Marca 
(Modelo) QNT. Valor 

Unitário 

57 PCT 

CAFÉ EM PÓ- Café em pó tipo 1, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo 
de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo 
almofada, contendo 500g, com identificação na embalagem dos ingredientes e 
procedência, informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data 
de validade. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. 

PUREZA 
DE MINAS 1440 R$ 12,25 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 
PROCESSO Nº 6665/2022 
EMPRESA DETENTORA:  NARDELLI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ/MF sob o nº 19.188.725/0001-83 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Abrigo Municipal Antônio Modesto Fabello e demais Programas da Assistência 
Social e Direitos Humanos: CRAS Vila, CRAS Centro, CRAS Triangulo, CRAS Bemposta, CREAS e Bolsa Família. 
VIGÊNCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023 
 

Item Unidade Descrição Marca 
(Modelo) QNT. Valor 

Unitário 

38 KG 

CARNE BOVINA- MÚSCULO E CONGELADA, Deverá conter no máximo 10% de 
gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses.  A 
carne deve apresentar-se isenta de vestígio de descongelamento, livre de parasitas, 
sujidades, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida nem 
pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O produto deve estar congelado 
e em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. Os pacotes deverão conter peso de 1, 2  Kg, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF ou SIE da carne de origem. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

FRIBEV 100 R$ 28,70 

44 KG 

PEIXE MERLUZA - FILÉ, congelado, limpo, íntegro, livre de resíduos de vísceras, 
apresentando carne firme, elástica, cor branca, rosada e odor característico. Isento de 
vestígios de descongelamento, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. 
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, peso 
líquido de 1 ou 2 kg, contendo externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação, data de validade,  
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. 

PESCAF 190 R$ 32,90 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 
PROCESSO Nº 6665/2022  
EMPRESA DETENTORA: CF COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 22.500.820/0001-85 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Abrigo Municipal Antônio Modesto Fabello e demais Programas da Assistência 
Social e Direitos Humanos: CRAS Vila, CRAS Centro, CRAS Triangulo, CRAS Bemposta, CREAS e Bolsa Família. 
VIGÊNCIA: 18/08/2022 a 17/08/2023 
 

Item Unidade Descrição Marca 
(Modelo) QNT. Valor 

Unitário 

3 UND 
ALFACE - 1ª qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração 
uniformes, isenta de material terroso, parasitas e larvas, livre de resíduos de 
fertilizantes, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

Ceasa 1040 R$ 2,00 

5 KG 
ALHO NACIONAL - 1ª qualidade, graúdo do tipo comum, cabeça inteira 
fisiologicamente desenvolvido, compacto e firme, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, 
transporte e pragas. 

Ceasa 100 R$ 18,30 

22 KG 
LARANJA PERA - 1ª qualidade, fresco, compacto e firme, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, isento de 
sujidades e parasitas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte 

Ceasa 130 R$ 3,59 
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24 KG 
MELANCIA - 1ª qualidade, firme e intacto, sem deformação e danos, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Ceasa 400 R$ 3,40 

33 KG 

CARNE BOVINA MOIDA (TIPO PA) - Categoria PÁ, moída e congelada. 
Deverá conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens, de 
ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. A carne deve apresentar-se 
isenta de vestígio de descongelamento, livre de parasitas, sujidades, larvas 
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida 
nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O produto deve 
estar congelado e em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e 
resistente ao transporte e armazenamento. Os pacotes deverão conter peso 
de 1kg constando externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou SIE 
da carne de origem. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

Friboi 360 R$ 27,40 

40 KG 

LINGUIÇA DE FRANGO- CONGELADA, Deverá apresentar- se isenta de 
vestígio de descongelamento, livre de parasitas, sujidades, larvas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida nem 
pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem de 1 a 2 
kg, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIE. O produto terá validade mínima de 06 (Seis) meses a partir 
da data de fabricação. 

Aurora 50 R$ 15,00 

41 KG 

COXA DE FRANGO- CONGELADA, Deverá apresentar- se isenta de vestígio 
de descongelamento, livre de parasitas, sujidades, larvas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, 
sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem de 1 a 2 kg, em 
saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIE. O produto terá validade mínima de 06 (Seis) meses a partir 
da data de fabricação. 

Lar 230 R$ 10,35 

42 KG 

SOBRECOXA DE FRANGO- CONGELADA, Deverá apresentar- se isenta de 
vestígio de descongelamento, livre de parasitas, sujidades, larvas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida nem 
pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem de 1 a 2 
kg, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIE. O produto terá validade mínima de 06 (Seis) meses a partir 
da data de fabricação. 

Lar 240 R$ 12,30 

43 KG 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Congelado, limpo, sem carcaça, 
sem pescoço e demais ossos da costela. Deverá apresentar- se isenta de 
vestígio de descongelamento, livre de parasitas, sujidades, larvas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida nem 
pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagem de 1 a 2 
kg, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

Lar 240 R$ 20,80 
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Agricultura/SIE. O produto terá validade mínima de 06 (Seis) meses a partir 
da data de fabricação 

46 UND 

AZEITONA-, tipo verde, apresentação SEM caroço, tamanho médio , 
embalagem contendo 500g a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega 

Stella 12 R$ 16,00 

47 PCT 1KG 

AÇÚCAR REFINADO - Acondicionado em pacote plástico de 1 Kg, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de 
validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Top 1440 R$ 3,89 

49 PCT 5KG 

ARROZ AGULHINHA - Tipo 01, pacote 5 Kg, polido, longo fino, em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data 
de fabricação e data de validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

Roseirense 350 R$ 18,00 

51 FRASCO 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM –Acidez máxima 0,5% Contendo 500 
ml, acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado.  A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data de 
fabricação e data de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega. 

Cocinero 80 R$ 23,60 

58 PCT 500G 

CANJICA BRANCA - Milho para preparo de canjica branca, acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 
500g, com identificação na embalagem dos ingredientes e procedência, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de 
validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

Bom Chef 50 R$ 5,00 

59 PCT 100G 

COCO RALADO - Polpa de coco integral, em flocos finos, ralado e 
desidratado, sem adição de açúcar, acondicionado em embalagem 
aluminizada ou de polietileno atóxico transparente, contendo 100g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data 
de fabricação e data de validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

Mil 600 R$ 3,75 

60 UND 

CREME DE LEITE - Embalagem Tetra Pack de 200g, UHT homogeneizado, 
sem necessidade de refrigeração.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de 
validade.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 
a contar da data de entrega. 

Glória 330 R$ 3,27 

61 UND 

ERVILHA EM CONSERVA - Sem conservantes, acondicionado em 
embalagem contendo 200g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data de 
fabricação e data de validade.   O produto deverá apresentar validade mínima 
de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

Stella 200 R$ 2,37 

63 PCT 1KG 

FARINHA DE MANDIOCA - Crua, tipo 1, em pacote de 1 kg. Farinha fina, 
branca, embalada em pacotes plásticos transparentes, limpos, não violados 
e resistentes. Isento de matérias terrosas e parasitas. Não poderá estar 
úmido, fermentado ou rançoso. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, ingredientes, informação 
nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de validade. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da 
data de entrega. 

Rocha 70 R$ 5,17 
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64 PCT 1KG 
FARINHA DE ARROZ: obtida através da moagem de grãos, de cor branca, 
aspecto de pó fino homogêneo, sem sujidades ou impurezas, produto sem 
glúten. Embalagem de 1 kg 

Urbano 25 R$ 7,36 

65 PCT 1KG 

FEIJÃO PRETO - Tipo 1, aspecto brilhoso, liso, composto por grãos inteiros, 
estar acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 01 kg, 
com dados de identificação e procedência do produto, ingredientes, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de 
validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega. 

Bom chef 350 R$ 5,95 

66 UND 
FERMENTO EM PÓ-Embalagem lata de duzentos e cinquenta (250) gramas, 
como embalagem primária. Ingredientes: amido de milho ou fécula de 
mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, 
conforme legislação vigente. Prazo mínimo de validade de seis (06) meses. 

Royal 30 R$ 7,49 

68 PCT 1KG 

FUBÁ DE MILHO REFINADO - fubá fino, 1ª qualidade, isento de matérias 
terrosas e parasitas. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. 
Acondicionado em embalagem plástica contendo 01 kg, com dados de 
identificação e procedência do produto, ingredientes, informação nutricional, 
peso, número do lote, data de fabricação e data de validade.  Validade 
mínima de o6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Mil 25 R$ 3,18 

69 PCT 1KG 

FARINHA DE TRIGO- Enriquecida com ferro e acido fólico, produto de 1ª 
qualidade. Tipo Especial. Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e isentos de 
matéria terrosa e parasita. Não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa, 
devendo obedecer à legislação vigente, embalada em pacotes de um (01) 
quilo. Validade: Mínimo de 04 meses. 

Rosesol 160 R$ 4,60 

70 BANDEJA 6 UND 

IOGURTE – Bandeja de 540g, diversos sabores, feito com polpa de frutas. 
Produto refrigerado e pasteurizado. Embalagem resistente, isenta de 
estufamento, mofo e sujidades, contendo externamente os dados de 
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, peso, 
número do lote, data de fabricação, de validade e numero de registro e 
carimbo de inspeção dos órgãos competentes. Validade mínima de 40 dias 
a partir da data de entrega. 

Mil 384 R$ 3,85 

73 CX 1L 

LEITE - Leite integral, em embalagem Tetra Pack de 1 litro, UHT, sem adição 
de açúcar, cor, aroma e odor característico.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de 
validade.   Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega. 

Godan 2000 R$ 8,00 

76 UND 

MAIONESE- Á Base de Ovo e Óleo Vegetal, acondicionado em embalagem 
atóxico, resistente e hermeticamente fechado, embalagem de 500gr, 
contendo a identificação do produto, marca do fabricante , data da fabricação 
e prazo de validade com no mínimo 6 (seis)meses a contar da data da 
entrega. 

Pramesa 240 R$ 4,40 

77 PCT 500G 

MACARRÃO DE ARROZ: sem ovos, tipo parafuso: o produto deve estar de 
acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29 de 13 de 
janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes: farinha de arroz, sem ovos, sem 
colesterol e sem glúten. Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Embalagem resistente, atóxica, rotulado de acordo com a 
legislação vigente, pesando 500 gramas. Na data de entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 06 meses de validade. 

Urbano 12 R$ 4,70 

78 PCT 500G 

MACARRÃO PARAFUSO - ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma. Produzido com a 
puríssima farinha de trigo tipo 1. Massa alimentícia tipo seca vitaminada 
isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente, 
rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, 
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo seis meses. Pacote 
com 500g. 

Pinheiro 160 R$ 3,30 

79 PCT 500G 
MACARRAO ESPAGUETE-  Massa obtida a partir da farinha e / ou sêmola 
de trigo enriquecido com Ferro e Ácido fólico, isento de corantes artificiais, 
sujidade, parasitas e material estranho.  Embalagem plástica de 500g, 
resistente, transparente, contendo externamente os dados de identificação e 

Pinheiro 230 R$ 3,27 
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procedência do produto, ingredientes, informação nutricional, peso, número 
do lote, data de fabricação e data de validade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 

80 PCT 500G 

MACARRAO TALHARIM- Massa obtida a partir da farinha e / ou sêmola de 
trigo enriquecido com Ferro e Ácido fólico, isento de corantes artificiais, 
sujidade, parasitas e material estranho.  Embalagem plástica de 500g, 
resistente, transparente, contendo externamente os dados de identificação e 
procedência do produto, ingredientes, informação nutricional, peso, número 
do lote, data de fabricação e data de validade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega. 

Pinheiro 120 R$ 4,22 

81 PCT 500G 

MILHO DE PIPOCA-, Grãos de milho que apresentem ausência parcial ou 
total do gérmen, em função do processo de escarificação mecânica ou 
manual. Embalagem integral de 500g, na embalagem deverá conter data de 
fabricação data de validade e número do lote do produto. Validade mínima 
de 6 meses na data da entrega. 

Bom Chef 170 R$ 3,27 

82 POTE 200G 

MANTEIGA COM SAL - 1ª qualidade. Creme pasteurizado obtido a partir do 
leite de vaca devendo ser composta exclusivamente de gordura láctea. Não 
deverá conter gordura vegetal hidrogenada, corantes e aromatizantes 
artificiais. Embalagem com 200g, podendo ser tablete ou pote de polietileno, 
refrigerado, não se apresente estufadas ou alteradas, contendo 
externamente os dados de identificação e procedência do produto, 
ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data de 
fabricação, de validade e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura.  O 
produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar 
da data de entrega. 

Delbom 330 R$ 8,45 

83 UND 
MILHO VERDE - Sem conservantes, acondicionado em embalagem 
contendo 200g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de 
validade.  Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

Stella 300 R$ 3,32 

84 UND 

ÓLEO DE SOJA VEGETAL - 1ª qualidade, envasado em garrafa plástica, 
resistente, transparente, contendo 900 ml, com dados de identificação e 
procedência do produto, ingredientes, informação nutricional, peso, número 
do lote, data de fabricação e data de validade.  Validade mínima de 8 (oito) 
meses a contar da data de entrega. 

Cocamar 280 R$ 9,45 

94 PCT 

ROSQUINHAS Varios sabores - Contendo basicamente farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
amido de milho e / ou féculas de arroz ou mandioca, coco ralado, sal refinado, 
açúcar invertido, fermento químico bicarbonato de sódio, bicarbonato de 
amônio e piro fosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja, 
aromatizante. Deve apresentar sabor característico de  e agradável. 
Embalagem: pacotes de papel impermeável ou plástico atóxico, lacrado, com 
peso líquido aproximado de quatrocentos (400) gramas a um quilo. Na 
embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome, 
classificação e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, peso 
líquido, número de registro em órgão competente. Validade: mínima de nove 
(09) meses. 

Rancheira 300 R$ 3,75 

95 COPO 200G 

REQUEIJÃO TRADICIONAL - Requeijão cremoso, de cor clara e uniforme, 
odor e sabor próprio, isento de mofos, bolores ou sustâncias estranhas. 
Acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo de 200g. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data 
de fabricação e data de validade. Validade mínima de 50 (cinqüenta) dias a 
contar da data de entrega. 

Godan 470 R$ 6,55 

96 PCT 1KG 

SAL REFINADO - Pacote de 01 kg. Sal iodado, constituído de cristais de 
granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em 
saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data 

Nobe 140 R$ 1,43 
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de fabricação e data de validade.  Validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. 

104 UND 

TORRADA INTEGRAL - composta por farinha de trigo integral, em pacotes 
de 140-150G. A embalagem deve conter externamente os dados de 
identificação,   procedência, informações nutricionais, quantidade do produto, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade  no mínimo 6 (seis)meses 
a contar da data da entrega. 

Visconti 300 R$ 2,83 

108 UND BOLINHO DOCE- Bolo pronto industrializado, sabores diversos, pct c/1 
unidade. 

Sevem 
Boys 1000 R$ 1,40 

110 PCT 

BISCOITO TIPO CLUB SOCIAL-. composição básica farinha de trigo 
enriquecida com ácido fólico e ferro, acondicionado em embalagens (pacote) 
impermeáveis com 06 embalagens de 144g, fechadas e reembaladas em 
caixa de papel vedada. As embalagens devem conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade, quantidade 

Marilam 500 R$ 3,70 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 266/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 
PROCESSO Nº 6665/2022  
EMPRESA DETENTORA: JJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA, CNPJ/MF sob o nº 28.365.951/0001-83 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Abrigo Municipal Antônio Modesto Fabello e demais Programas da Assistência 
Social e Direitos Humanos: CRAS Vila, CRAS Centro, CRAS Triangulo, CRAS Bemposta, CREAS e Bolsa Família. 
VIGÊNCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023 
 

Item Unidade Descrição Marca 
(Modelo) QNT. Valor 

Unitário 

2 KG 
ABOBRINHA VERDE- 1ª qualidade, compacta e firme, tamanho e coloração 
uniformes, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte 

CEASA 250 R$ 3,94 

6 KG 
BANANA PRATA - Média, em pencas íntegras, 1ª qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 280 R$ 4,97 

7 KG 
BATATA DOCE - 1ª qualidade, tamanho médio ou grande, firme e uniforme, inteiro, 
sem ferimentos, isenta de sujidades (como terra), parasitas e larvas, s/ danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 120 R$ 3,50 

8 KG 
BATATA INGLESA - 1ª qualidade, tamanho médio ou grande, firme e uniforme, 
inteiro, sem ferimentos, isenta de sujidades (como terra), parasitas e larvas, s/ 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 180 R$ 4,16 

9 KG 
BETERRABA - 1ª qualidade, sem folhas, bulbos de tamanhos médios, firme e 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 86 R$ 3,97 

10 UND 
BRÓCOLIS AMERICANO - 1ª qualidade, fresco, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, sem ferimentos ou defeitos, isenta 
de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

CEASA 200 R$ 6,50 

11 KG 
CEBOLA - 1ª qualidade, não brotada, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, tenra e com brilho, intactas, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 160 R$ 4,25 
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12 UND 
Chicoria- Molho, 1ª qualidade, fresco, compacto e firme, tamanho e coloração 
uniformes, isento de sujidades (como material terroso), parasitas e larvas, s/ danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

CEASA 260 R$ 2,05 

13 KG 
CENOURA - 1ª qualidade, sem folhas, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos 
ou defeitos, tenras, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 160 R$ 4,65 

14 UND 
CHEIRO VERDE - Molho, 1ª qualidade, fresco, compacto e firme, tamanho e 
coloração uniformes, isento de sujidades (como material terroso), parasitas e 
larvas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 200 R$ 1,90 

15 KG 
CHUCHU - 1ª qualidade, compacto e firme, tamanho e coloração uniformes, isento 
de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

CEASA 200 R$ 2,85 

16 UND 
COUVE MANTEIGA - 1ª qualidade, molho, fresco, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, parasitas 
e larvas, livre de resíduos de fertilizantes, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

CEASA 250 R$ 2,68 

18 UND 
ESPINAFRE- 1ª qualidade, molho, fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, parasitas e larvas, 
livre de resíduos de fertilizantes, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

CEASA 190 R$ 2,18 

19 KG 
INHAME - 1ª qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
tenras, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 130 R$ 4,97 

20 KG 
LIMÃO TAITI - 1ª qualidade, fresco, compacto e firme, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, isento de sujidades e 
parasitas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 80 R$ 3,14 

21 KG 
LARANJA LIMA - 1ª qualidade, fresco, compacto e firme, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, isento de sujidades e 
parasitas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

CEASA 130 R$ 4,47 

23 KG 
MAÇÃ - 1ª qualidade, fresco, compacto e firme, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, isento de sujidades e parasitas, s/ danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

CEASA 380 R$ 7,22 

25 KG 
MAMÃO PAPAIA -1ª qualidade, firme e intacto, sem deformação e danos, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

CEASA 200 R$ 6,78 

26 CX 
OVO DE GALINHA - extra, produto fresco, íntegro, isento de sujidades e fungos. 
Cor, odor ou sabor anormais, acondicionados em embalagem apropriada, s/ danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Caixa com 30 unidades 

POMER 150 R$ 17,92 

30 KG 
TOMATE - 1ª qualidade, fresco, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, 
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, polpa intacta, isento de 
sujidades e parasitas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

CEASA 300 R$ 5,45 

31 KG 
VAGEM – 1ª qualidade, tamanho grande ou médio, uniforme, firme e inteiro, sem 
deformação, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 130 R$ 8,18 
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32 KG 
UVA- 1ªqualidade, sem caroço compacto e firme, intacto, tamanho e coloração 
uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. 

CEASA 60 R$ 15,97 

39 KG 

CARNE SUINA PICADA - Categoria PERNIL, PICADO e congelado. Deverá conter 
no máximo, 10% de gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter no 
máximo 3% de aponevroses. A carne deve apresentar-se isenta de vestígio de 
descongelamento, livre de parasitas, sujidades, larvas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Ter aspecto, cor e 
odor próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas 
ou pardacentas. O produto deve estar congelado e em embalagem plástica, 
flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. Os 
pacotes deverão conter peso de 1, 2  Kg, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF ou SIE da carne de origem. Validade mínima de 6 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

SADIA 190 R$ 24,88 

45 PCT 

ACHOCOLATADO - Em pó, instantâneo, solúvel, pacote contendo 400g, sem 
farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, acondicionado 
em embalagem de polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, contendo 
externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes, informação 
nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de validade. Validade 
mínima de 03 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

APTI 450 R$ 4,07 

48 UND 

AMIDO DE MILHO:   em pó, tipo maisena. produto amiláceo, extraído quilo 5,00 do 
milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa 
e parasit os, não podendo apresent ar-se úmido, fermentado ou rançoso. aspecto: 
pó fino; cor: branca; o dor e sabor próprio. embalagem: caixa com peso líquido de 
500 g.validade mínima de 06 (seis)meses a partir da data de entrega 

CAMPO BOM 30 R$ 5,47 

50 PCT 
AVEIA EM FLOCOS FINOS: produto resultante da moagem de grãos de aveia após 
limpeza e classificação. Em porção de 30g conter no máximo: 110Kcal e 2,5g 
gorduras totais; no mínimo: 4g de proteínas e 2,5 g de fibra alimentar; não conter 
sódio nem açúcar simples. Embalagem de 200 gramas 

NATURALLE 110 R$ 3,13 

52 PCT 

BATATA PALHA- Embalagem 500gr com sabor, odor e textura característicos do 
produto, de boa qualidade, embalagem transparente, primária, própria, fechada a 
vácuo, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome 
e endereço do fabricante e a data da fabricação .Validade mínima 06(seis) meses 
a contar da data de entrega 

RAPOSO 95 R$ 13,74 

54 PCT 
BISCOITO TIPO SEQUILHO SEM GLÚTEN: a base de amido de milho ou de 
mandioca, açúcar, gordura vegetal, ovos, sal e aromatizante. Não contém glúten e 
lactose. Embalagem com no mínimo 150 gramas 

PANCO 50 R$ 11,34 

55 PCT 

BISCOITO DE POLVILHO: isento de glúten, formato tipo argola, embalado em 
sacos plásticos transparente resistentes, pesando 100 gramas. 90% do produto 
deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo 
deverá conter informação nutricional por porção, sem glúten, ingredientes, data de 
fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão 
apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de 
acordo com o PIQ estabelecido para o produto 

KROKERO 100 R$ 4,35 

56 UND 
CANELA EM PÓ - Apresentando em pó fino homogêneo; com aspecto cheiro 
aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. 
Embalagem c/ 20g. Demais condições de acordo com as normas de saúde/ 
sanitárias vigente.(ANVISA, SIF e outras) Validade mínima de 01 ano. 

MARCA DO 
SABOR 100 R$ 4,25 

62 UND 

MOLHO TOMATE - Concentrado, acondicionado em sachê com 340g / 350g, 
apresentando aspecto de massa mole, cor vermelha, odor próprio. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de validade.  
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data 
de entrega. 

PRAMESA 430 R$ 1,48 
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75 UND 

LEITE CONDENSADO- Obtido a partir de leite fresco, puro e integral. Composto 
de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura 
homogênea, acondicionado em caixa cartonada, devendo na embalagem constar 
a data da fabricação e da validade e numero do lote – 395 gramas. Prazo mínimo 
de validade de seis (06) meses a partir da data de entrega. 

CAMPOS DO 
JORDÃO 120 R$ 5,90 

85 PCT 

OREGANO - Desidratado, acondicionado em embalagem plástica transparente, 
resistente, contendo 10g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas e material estranho.  Validade mínima de 10 (dez) 
meses a contar da data de entrega. 

EMYLIA 200 R$ 2,05 

86 PCT 

PÃO DE FORMA TRADICIONAL - Pão de forma de massa leve, farinha de 
trigo/fermento/sal/açúcar, gordura vegetal e água, com casca, cortado em fatias. 
Não deve estar queimado ou mal cozido, isento de odor e sabor desagradável, 
presença de fungos, parasitas, sujidades, larvas. Acondicionado em embalagem 
de polietileno resistente e atóxico, com 500g e contendo no mínimo 18 unidades 
(fatias) por pacote. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, ingredientes, informação nutricional, peso, número do 
lote, data de fabricação e data de validade.   Validade mínima de 7 (sete) dias a 
contar da data de entrega. 

DA CASA 900 R$ 4,63 

88 KG 
PÃO DE SAL - (FRANCES) Peso 50g. Formato fusiforme com adição de sal, 
composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser 
acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma 
que o produto seja entregue íntegro. Validade mínima de 24 horas após entrega. 

DA CASA 50 R$ 17,18 

91 UND 
QUEIJO MINAS FRESCAL-contendo 2% de sal, 19% de gordura; - embalado a 
vácuo; peso 500 a 1,00kg- validade mínima de 15 (quinze) dias, contados a partir 
do recebimento do produto; - demais condições, de acordo com as normas de 
saúde e sanitárias vigentes. 

MARESP 60 R$ 41,75 

92 PCT 
QUEIJO RALADO PARMESÃO - queijo ralado, ingredientes tipo queijo parmesão, 
não congelado, prazo validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. 
embalagem de 500 g. 

LAC 40 R$ 55,33 

97 UND 

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO DE CAJU - Garrafa de 500 ML. Não 
deve conter glúten. Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora 
de refrigeração, vitaminada ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem 
deverá ser atóxica contendo externamente os dados de identificação e procedência 
do produto, ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data de 
fabricação, de validade e registro no MS.  O produto deverá apresentar validade 
mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega do produto. 

JANDAIA 280 R$ 3,25 

98 UND 

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO DE GOIABA - Garrafa de 500 ML. 
Não deve conter glúten. Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação 
fora de refrigeração, vitaminada ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem 
deverá ser atóxica contendo externamente os dados de identificação e procedência 
do produto, ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data de 
fabricação, de validade e registro no MS. Validade mínima de 10 (dez) meses a 
contar da data de entrega do produto. 

JANDAIA 160 R$ 4,40 

99 UND 

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO DE MANGA - Garrafa de 500 ML. 
Não deve conter glúten. Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação 
fora de refrigeração, vitaminada ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem 
deverá ser atóxica contendo externamente os dados de identificação e procedência 
do produto, ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data de 
fabricação, data de validade e registro no MS. Validade mínima de 10 (dez) meses 
a contar da data de entrega do produto. 

JANDAIA 160 R$ 4,25 

106 UND 

ACHOCOLATADO LIQUIDO- Achocolatado líquido, a base de açúcar, leite, soro 
de leite, minerais e cacau em pó. Embalagens Tetra Pack individuais de 200 ml, 
reembaladas em caixa de papelão vedadas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lotem data de validade, quantidade de produto e atender as exigências 
do ministério da agricultura e DIPOA e do regulamento da inspeção insdutrial e 
sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade mínimo de 06 meses a 
partir da data de entrega. 

ALEGRINHO 1000 R$ 1,22 
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107 UND 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Acondicionado em embalagem 
resistente, contendo 200gr, com odor, sabor e cor característicos. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, ingredientes, 
informação nutricional, peso, número do lote, data de fabricação e data de validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. 

CADORE 500 R$ 2,43 

112 PCT 

PÃO TIPO BISNAGUINHA-Embalagem: Saco de polietileno, transparente, atóxico, 
resistente, termossoldado, devidamente identificado com 14 unidades de 
aproximadamente 20g, perfazendo aproximadamente 280g. Ingredientes mínimos: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal, 
sal,gérmen de trigo, cevada, soja, aveia, arroz, linhaça, cenoura, fermento, 
melhorador de farinha, emulsificante e conservante. Embalagem: Saco de 
polietileno, transparente, atóxico, resistente, termossoldado.  Validade: 7 dias 
(mínimo) 

PÃES DE 
MINAS 300 R$ 4,95 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 
PROCESSO Nº 6665/2022  
EMPRESA DETENTORA: ROTA 393 ALIMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 31.808.966/0001-83 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Abrigo Municipal Antônio Modesto Fabello e demais Programas da Assistência 
Social e Direitos Humanos: CRAS Vila, CRAS Centro, CRAS Triangulo, CRAS Bemposta, CREAS e Bolsa Família. 
VIGÊNCIA: 15/08/2022 a 14/08/2023 
 

Item Unidade Descrição Marca 
(Modelo) QNT. Valor 

Unitário 

1 KG 
ABÓBORA MADURA - 1ª qualidade, compacta e firme, tamanho e coloração 
uniformes, isenta de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

EBD 312 R$ 3,98 

27 KG 
MELÃO AMARELO - 1ª qualidade, compacto e firme, intacto, tamanho e 
coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas, s/ danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

EBD 250 R$ 6,78 

28 KG 
REPOLHO - 1ª qualidade, fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade 
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

EBD 120 R$ 3,25 

29 KG 
TANGERINA PONKAN - 1ª qualidade, tamanho médio e uniforme, casca 
lisa livre de fungos, firme e intacta, sem deformação, isenta de parasitas e 
larvas, s/ danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

EBD 100 R$ 3,65 

67 Lata 

LEITE EM PÓ - FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS: 
em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, indicado para lactentes 
de 0 a 6 meses de vida. deve atender a todas as recomendações do codex 
alimentarius fao/oms e da portaria m.s. n 977/ 1998. embalagem primárias 
em latas de 400 gramas devidamente rotuladas conforme legislação vigente. 

Nestogeno 200 R$ 50,00 

74 UND 

LEITE DE COCO: produto obtido a partir da trituração e prensagem das 
amêndoas ou polpa albuminosa do coco maduro. Não deve conter lactose e 
adição de açúcares. Ingredientes: Leite de coco, conservadores, 
estabilizantes, acidificantes e espessantes. Valor Nutricional Mínimo (100g): 
170 Kcal, 18g de gorduras totais, 16g de gorduras saturadas. Embalagem 
de 200mL. 

Yuka 50 R$ 2,14 

89 UND 

PÃO TIPO CACHORRO QUENTE - Produto obtido por processamento 
tecnológico adequado, da massa preparada com farinha de trigo, fermento 
biológico, água, sal, gordura. O pão deve ser cortado na vertical (sentido do 
comprimento) e embalado individualmente. Não deve apresentar 
queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares. O miolo 
deve ser leve com porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não 
apresentar odor de fermentação e de fumaça. A farinha de trigo empregada 

Da Casa 2300 R$ 0,67  
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na confecção do pão deverá conter para cada 100g de farinha de trigo 4,2 
miligramas de ferro e 150 miligramas de ácido fólico. Prazo de validade 
mínima de 12 meses e com data de embalamento não superior a 60 dias. 

90 Lata 
SARDINHA - Produto elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas, 
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo 
comestível. Prazo de validade mínima de 12 meses e com data de 
embalamento não superior a 60 dias. Lata c/125g 

Somag 100 R$ 5,00  

100 UND 

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO DE UVA- Garrafa de 500 ML. 
Não deve conter glúten. Pasteurizado, sem corantes artificiais, com 
conservação fora de refrigeração, vitaminada ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica contendo externamente os dados 
de identificação e procedência do produto, ingredientes, informação 
nutricional, peso, número do lote, data de fabricação, data de validade e 
registro no MS. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de 
entrega do produto. 

Dafruta 280 R$ 4,08 

101 UND 

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO DE MARACUJA - Garrafa de 
500 ML. Não deve conter glúten. Pasteurizado, sem corantes artificiais, com 
conservação fora de refrigeração, vitaminada ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica contendo externamente os dados 
de identificação e procedência do produto, ingredientes, informação 
nutricional, peso, número do lote, data de fabricação, data de validade e 
registro no MS. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de 
entrega do produto. 

Dafruta 160 R$ 5,87 

102 UND 

SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO DE ABACAXI - Garrafa de 
500 ML. Não deve conter glúten. Pasteurizado, sem corantes artificiais, com 
conservação fora de refrigeração, vitaminada ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica contendo externamente os dados 
de identificação e procedência do produto, ingredientes, informação 
nutricional, peso, número do lote, data de fabricação, data de validade e 
registro no MS. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de 
entrega do produto. 

Dafruta 160 R$ 4,73 

103 UND 
TAPIOCA - massa pronta para tapioca, fécula de mandioca hidratada. 
embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, 
isento de qualquer substância estranha ou nociva. validade no mínimo de 6 
(seis meses). 

Uni 200 R$ 5,74 

105 UND 

VINAGRE BRANCO – Embalagem com 750 ml. Ácido acético obtido 
mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente 
principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado 
e envasado. Com acidez de 4,15%.  Sem corantes, sem essências e sem 
adição de açúcares. Embalagem plástica/garrafa pet, com dados de 
identificação e procedência do produto, ingredientes, informação nutricional, 
peso, número do lote, data de fabricação e data de validade.  Validade 
mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega. 

Neval 75 R$ 2,06 

109 CX C/ 40 Unidades 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA- PACOTE 200gr CAIXA COM 
NO MINIMO 40 UNID. Com odor, sabor e cor característicos. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
ingredientes, informação nutricional, peso, número do lote, data de 
fabricação e data de validade. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar 
da data de entrega. 

Cadore 13 R$ 95,00 

111 LT 

ATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL, com peso liquido drenado 
minimo de 90%, sem aditivos quimicos, sem gluten, comercialmente esteril, 
embalado em saco metalizado flexivel (tipo pouch), como embalagem 
primaria, estavel a temperatura ambiente, com peso de 500g. caixa de 
papelao resistente como embalagem secundaria, validade minima de 01 
ano, conforme portaria nº. 063, de 13 de novembro de 2002 

Pescador 150 R$ 27,00 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2022 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 
PROCESSO Nº 6665/2022  
EMPRESA DETENTORA: TOLENTINO’S SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA, CNPJ/MF sob o nº 42.676.440/0001-03 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Abrigo Municipal Antônio Modesto Fabello e demais Programas da Assistência 
Social e Direitos Humanos: CRAS Vila, CRAS Centro, CRAS Triangulo, CRAS Bemposta, CREAS e Bolsa Família. 
VIGÊNCIA: 17/08/2022 a 16/08/2023 
 

Item Unidade Descrição Marca 
(Modelo) QNT. Valor 

Unitário 

34 KG 

CARNE BOVINA PICADA (TIPO PA) - Categoria PÁ, picado em cubos e congelado.  
Deverá conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter 
no máximo 3% de aponevroses.  A carne deve apresentar-se isenta de vestígio de 
descongelamento, livre de parasitas, sujidades, larvas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Ter aspecto, cor e odor 
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas. O produto deve estar congelado e em embalagem plástica, flexível, atóxica, 
transparente e resistente ao transporte e armazenamento. Os pacotes deverão conter 
peso de 1 E 2 Kg, constando externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF ou SIE da carne de origem. 
Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. 

FRIBOI 190 R$ 29,79 

35 KG 

CARNE BOVINA -CHÃ DE DENTRO, EM BIFES congelado.  Deverá conter no máximo 
10% de gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% de 
aponevroses.  A carne deve apresentar-se isenta de vestígio de descongelamento, livre 
de parasitas, sujidades, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-
la ou encobrir alguma alteração. Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O produto deve 
estar congelado e em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. Os pacotes deverão conter peso de 1 E 2 Kg, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF ou SIE da carne de origem. Validade mínima de 6 (seis) 
meses a contar da data de entrega. 

FRIBOI 190 R$ 38,90 

36 KG 

CARNE BOVINA- FIGADO EM BIFES Deverá conter no máximo 10% de gordura, ser 
isenta de cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses.  A carne deve 
apresentar-se isenta de vestígio de descongelamento, livre de parasitas, sujidades, 
larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas. O produto deve estar congelado e em 
embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. Os pacotes deverão conter peso de 1, 2 Kg, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF ou SIE da carne de origem. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

FRIBOI 230 R$ 16,90 

37 KG 

CARNE BOVINA- LAGARTO INTEIRO, e congelada. Deverá conter no máximo 10% de 
gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses.  A 
carne deve apresentar-se isenta de vestígio de descongelamento, livre de parasitas, 
sujidades, larvas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. Ter aspecto, cor e odor próprio da espécie, não amolecida nem 
pegajosa, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O produto deve estar congelado 
e em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. Os pacotes deverão conter peso de 1, 2 Kg, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF ou SIE da carne de origem. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar 
da data de entrega 

FRIBOI 130 R$ 35,79 
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