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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
CONTRATOS

E

PROCESSO
23292.006066/2022-79
Cadastrado em 03/03/2022
Processo disponível para recebimento com
código de barras/QR Code

Nome(s) do Interessado(s):

E-mail:

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

---

Identiﬁcador:
11003501

Assunto do Processo:
033.21 - COMPRA
Assunto Detalhado:
PREGÃO Nº.: 11100/2022 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS
PRÁTICAS DO CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.
Unidade de Origem:
COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE (11.00.35.01)
Criado Por:
ELAINE CRISTINA DE LIMA
Observação:
ABERTURA:HABILITAÇÃO:__________________HS_______ PROPOSTAS:__________________HS_______
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Data
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
CONTRATOS
EMITIDO EM 16/03/2022 18:07

E

Esta requisição necessitará de autorização do Chefe da Unidade.

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Número da Requisição:

535/2022

Tipo da Requisição:

REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS

Status:

EM AQUISIÇÃO

Grupo de Material:

3007 - GENEROS ALIMENTICIOS e 3021 - MATERIAL DE COPA E
COZINHA

Unidade Requisitante:

11003501 - COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE /
CCOMP-CTE

Usuário:

elaine.lima - ELAINE CRISTINA DE LIMA

Destino da Requisição:

Enviado para Compra

Data de Cadastro:

25/02/2022

Valor da Requisição:

R$ 103.644,47

Opção Orçamentária:
Observações:

NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

LISTA DOS MATERIAIS
Item

Código Denominação

1 3007002000916 AÇAFRÃO-DA-TERRA OU CURCUMÃ

Medida
EMBALAGEM

Quant.

Valor

Total

10

R$ 8,29

R$ 82,90

Açafrão-da-terra ou curcumã. Açafrão-da-terra, tempero em pó de cor amarelada ou avermelhada, é
extraído dos estigmas de ﬂores de uma variedade de Crocus sativus. Pó isento de impurezas e umidade.
Acondicionado em embalagem de, aproximadamente, 50 g, integra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. Livre de sujidades e contaminantes. A embalagem deve apresentar
externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
2 3007002000927 ACETO BALSÂMICO OU VINAGRE
BALSÂMICO

EMBALAGEM

15

R$ 19,98

R$ 299,70

Aceto balsâmico ou vinagre balsâmico. Vinagre de vinho tinto obtido a partir de mosto de uva, em ótimo
grau de maturação. É obtido através da fermentação do uvas típicas Trebbiano e Lambrusco. A
formulação do aceto balsâmico consta de um processo lento de fermentação desenvolvido em diversos
barris de diferentes tipos de madeira. Acondicionado em embalagem de acordo com a legislação vigente.
A embalagem deve conter 500 ml do produto.
3 3007002000851 ACHOCOLATADO EM PÓ DIET

EMBALAGEM

8

R$ 16,23

R$ 129,84

Achocolatado em pó diet. Sem açúcar e sem lactose. Próprio para dietas com restrições de açúcares.
Aprovado pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético. A embalagem deve conter 200 g de peso
líquido do produto.
4 3007002003838 AÇUCAR CRISTAL

PACOTE

60

R$ 2,99

R$ 179,40

AÇÚCAR CRISTAL Açúcar cristal. Produto 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, com embalagem primárias em plástico resistente
que garanta a integridade do produto até o consumo, contendo 01 kg do produto, reembaladas em fardos
reforçados, com prazo de validade de 04 meses a cada fornecimento. A data de validade deverá constar
da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for
transparente. Marca de referencia de qualidade - Doçula.
5 3007001003808 AÇÚCAR DE BAUNILHA
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EMBALAGEM

50

R$ 2,52

R$ 126,00
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Código Denominação

Medida

Quant.

Valor

Total

AÇÚCAR BAUNILHA TAMBÉM CONHECIDO COMO AÇÚCAR VANILLA OU VANILLE, VANILLA SUGAR,
EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40G, DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO POR SACAROSE E AROMA
ARTIFICIAL DE BAUNILHA, COM ASPECTO SÓLIDO E CRISTAIS BEM DEFINIDOS, ODOR E SABOR PRÓPRIOS
DO PRODUTO, SEM UMIDADE, SEM EMPEDRAMENTOS, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE
DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, COM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATÉ O CONSUMO, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 MESES A CADA FORNECIMENTO. A
DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM. MARCA DE REFERÊNCIA: CHELLI
6 3007002003345 AÇÚCAR DE CONFEITEIRO

PACOTE

130

R$ 4,49

R$ 583,70

Açúcar de confeiteiro. Produto de origem vegetal, constituído fundamentalmente por suco de cana-deaçúcar, 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 contendo 500 g do produto.
7 3007001000602 AÇÚCAR DEMERARA - EMBALAGEM 1KG

PACOTE

15

R$ 4,17

R$ 62,55

Açúcar demerara - Embalagem 1kg. De origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de
cana-de-açúcar, resultante da purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor
amarela, 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, em embalagem primária plástica
resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, reembaladas em fardos reforçados,
contendo 01 (um) quilo, prazo de validade de 01 (um) ano a cada fornecimento. A data de validade
deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem
secundária for transparente.
8 3007002000866 AÇÚCAR IMPALPÁVEL

PACOTE

80

R$ 9,00

R$ 720,00

Açúcar impalpável, composto por açúcar reﬁnado ﬁnamente moído e amido de milho. Empregado na
decoração de bolos, doces, sonhos, croissants e outros produtos de confeitaria ﬁna. O amido encontrado
no açúcar impalpável permite que o açúcar se mantenha seco quando pulverizado sobre os doces, de
forma a impedir a absorção do açúcar pela gordura proveniente dos doces, mantendo inalterado o seu
visual. Apropriado para a montagem de glacês, cremes, pasta americana ou outros tipos de coberturas
ﬁnas para bolos decorados. Encontrado em embalagem plástica, contendo 1kg do produto. Validade
mínima de 5 meses após a data de fabricação. O produto deve ser branco, livre de impurezas e sujidades.
9 3007002005019 ÁGAR-ÁGAR EM GOMA

EMBALAGEM

30

R$ 23,17

R$ 695,10

Ágar-ágar em goma. Geleiﬁcante pra uso culinário. Grau alimentício. Embalagem com 30 g do produto.
Marca de referência Arcolor ou Mix.
10 3007002000856 ALCAPARRAS

EMBALAGEM

35

R$ 10,31

R$ 360,85

Alcaparras. Alcaparras miúdas, em conserva, acondicionados em embalagem de vidro ou sachê pouches
plástico, limpa, resistente, vedada hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem e não amassada. A
embalagem deve conter aproximadamente 100 g de peso líquido drenado do produto. Embalagem
apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
11 3021001000792 ÁLCOOL GEL ACENDEDOR

EMBALAGEM

30

R$ 8,20

R$ 246,00

Álcool gel acendedor 80 Inpm para fogareiro - Álcool gelatinoso próprio para acender fogareiros, lareiras e
churrasqueiras, utilizados para aquecer recipientes com alimentos dispostos em buﬀet. Embalagem de no
mínimo 500g.
12 3007002003842 ALICHE OU FILÉ DE ANCHOVA EM
CONSERVA

UNIDADE

20

R$ 35,43

R$ 708,60

Aliche ou ﬁlé de anchova em conserva, embalagem entre 80 a 130g de peso líquido. Apresentação: ﬁlés
de peixe conservados em óleo comestível e sal, embalados em vidro ou lata, Validade de no mínimo 06
meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve apresentar externamente: dados de
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número de registro n o Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
13 3007002003364 AMÊNDOA EM LASCAS A GRANEL

quilograma

10

R$ 19,50

R$ 195,00

Amêndoa em lascas a granel. Amêndoa em lascas, sem casca, da melhor qualidade. Acondicionada em
embalagem feita de plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além das informações
nutricionais e número de registro. Validade mínima de 4 meses a contar da data de recebimento.
14 3007002000814 AMENDOIM

PACOTE

25

R$ 5,93

R$ 148,25

Amendoim. Amendoim descascado, limpo e selecionado para uso culinário. Acondicionado em
embalagem contendo entre 400 e 500 g do produto, feita de plástico atóxico, transparente,
termossoldado e resistente apresentando externamente os dados de identiﬁcação, procedência,
quantidade do produto, prazo de fabricação e prazo de validade além das informações nutricionais.
Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.
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Código Denominação

15 3007001003801 ANIS ESTRELADO A GRANEL

Medida
EMBALAGEM

Quant.

Valor

Total

20

R$ 14,27

R$ 285,40

ANIS ESTRELADO A GRANEL 100G. SEMENTES NA FORMA DE ESTRELAS DE ANIS-ESTRELADO (ILLICIUM
VERUM), TAMBÉM CHAMADO DE ANIS-DA-SIBÉRIA, BADIANA, FUNCHO-DA-CHINA. AS SEMENTES DEVEM
TER A FORMA DE ESTRELA, SEM FISSURAS. PURA, LIVRE DE SUJIDADES E CONTAMINANTES. EMBALAGEM
APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO DO
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA
DE ENTREGA DO PRODUTO. LOCAL DE ENTREGA CAMPUS FLORIANÓPOLIS - CONTINENTE.
16 3007002000791 ARROZ JAPONÊS

PACOTE

15

R$ 9,28

R$ 139,20

Arroz japonês. Arroz próprio da culinária japonesa, tipo 1, tipo novo – Shin Mai, tipo E.E. A.A. 406, classe
longo, subgrupo polido. Embalado em pacote de plástico resistente e transparente, e sem sujidades ou
corpos estranhos. O pacote deve ter conter 1 kg do produto. Marca de referencia de qualidade: Yanagi,
Mirokumai
17 3007002000802 ARROZ PARBOILIZADO

PACOTE

50

R$ 5,15

R$ 257,50

Arroz parboilizado. Produto industrializado, com grão longo e ﬁno, os grãos apresentam uma coloração
amarelada, em decorrência do tratamento hidrotérmico. Fornecido em embalagem plástica resistente e
transparente, sem sujidades ou corpos estranhos. O pacote deve conter 01 kg do produto.
18 3007002004423 ATUM SÓLIDO AO NATURAL

LATA

100

R$ 8,68

R$ 868,00

Atum sólido ao natural. Branco, sólido, cozido, ao natural (em conserva a base de água), preparado com
pescado limpo e eviscerado. Embalagem de folha de ﬂandres, limpa, resistente, vedada hermeticamente,
atóxica, isenta de ferrugem, não amassada, contendo aproximadamente 170 g de peso líquido e 120 g de
peso drenado do produto. Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF, atendendo as especiﬁcações técnicas
da NTA 09 do Decreto Estadual no 12.486 de 20/10/78. Data de validade mínima de 4 meses a contar da
data de entrega do produto.
19 3007002003745 AVELÃS A GRANEL

quilograma

2

R$ 79,48

R$ 158,96

Avelãs a granel. Sem casca ou lascas de cascas aderidas, em pedaços, sem sujeiras, sem mofos, sem
pontos de podridão, rígida, da melhor qualidade. Produzida, embalada e entregue conforme a legislação
sanitária vigente. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.
20 3007002003389 AZEITE DE OLIVA

EMBALAGEM

200

R$ 19,80 R$ 3.960,00

Azeite de oliva puro, embalagem de 500 ml. Azeite extravirgem, não-reﬁnado, sem misturas, prensado à
frio, com teor de acidez menor do que 1%, embalado em garrafa de vidro ou lata (folha de ﬂandres) nãoamassada, resistente, que garanta a integridade do produto até o consumo, contendo 500 ml do produto.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do
produto, e informações nutricionais e prazo de validade de pelo menos 1 ano a cada recebimento.
21 3007002000436 BERBIGÃO LIMPO, SEM SUJIDADES.

Kg

15

R$ 32,93

R$ 493,95

Berbigão limpo, sem sujidades. Procedência: Ribeirão da Ilha - Florianópolis. Isento de algas ou iodo.
Colhido com no máximo 24 horas de antecedência. Acondicionado em caixas térmicas com uma camada
fundente de gelo. Isento de cheiros não característicos do produto. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente.
22 3007003001621 BIOMASSA DE BANANA VERDE

CAIXA

30

R$ 16,57

R$ 497,10

Biomassa de Banana Verde. Produto 100% composto por ingredientes naturais, composto pelo fruto e
polpa da banana, livre de ingredientes alergênicos (lactose, glúten, ovo, soja, amendoim, gergelim,
nozes, peixe e mariscos), livre de agrotóxicos e metais pesados, sem adoçantes artiﬁciais, livre de
corantes artiﬁciais, sem aromatizante artiﬁcial, sem conservantes e sem açúcar. Embalagem com 240 g a
250 g do produto. Marca de referência de qualidade: La Pianezza.
23 3007001000580 BISCOITO, TIPO ÁGUA E SAL

UNIDADE

20

R$ 4,99

R$ 99,80

Biscoito salgado, tipo água e sal: Embalagem com aproximadamente 400g. Biscoito salgado de água e
sal. Ingredientes contidos no produto: farinha de trigo rica com ferro e ácido fálico, gordura vegetal
interesteriﬁcada, leite em pó, sal e malte, fermento biológico, fermento químico: bicarbonato de sódio e
fosfato monocálcico. Contém glúten. Embalagem em polipropileno resistente, integra e sem sinais de
violação contendo data de fabricação, data de validade, número do lote, informações nutricionais e peso.
Marca referência de qualidade: Parati, Isabela.
24 3007001003645 BOLACHA DOCE DE AMIDO DE MILHO OU
TIPO MARIA

PACOTE

20

R$ 4,50

R$ 90,00

Bolacha doce de amido de milho, ou tipo “Maria”. Acondicionadas em pacotes de polipropileno,
atóxico,hermeticamente vedados, com aproximadamente 400 g e embalados em embalagem limpa,
íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e
atender as especiﬁcações técnicas da NTA 48 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978.

3 of 15

3/16/22, 6:08 PM

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração...

Item

4

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/acompanharReqMat...

Código Denominação
Medida
Quant.
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

25 3007006003654 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO
TRADICIONAL

PACOTE

30

Valor

Total

R$ 9,07

R$ 272,10

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL; COMPOSTO POR CAFÉ ARÁBICA, ADMITIDO, NO MÁXIMO,
15% DE GRÃO CONILLON; EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRA MÉDIA-CLARA.CARACTERÍSTICA DA BEBIDA: MOLE,
ISENTA DE GOSTO RIO ZONA; CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº8, DE 11 DE JUNHO DE 2003.
ASPECTO: GRÃOS DE CAFÉ DOS TIPOS 2 A 4, DA COB – CLASSIFICAÇÃO OFICIAL BRASILEIRA.EMBALAGEM:
O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO A VÁCUO PURO EM ENVOLTÓRIO DE ALUPOLI, COM FECHAMENTO
HERMÉTICO, COM PESO DE 500 GRAMAS E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDE DEVERÁ
CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, O REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E
DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE
10 (DEZ) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CLASSIFICAÇÃO: NO MÁXIMO 10% PVA (GRÃOS
PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS).NOTA MÍNIMA DA QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA: 7,00 PONTOS.
LAUDOS: DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS, EM ORIGINAIS OU CÓPIA
AUTENTICADA, EMITIDOS POR LABORATÓRIO HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ACREDITADO
PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO OU INMETRO: LAUDO TÉCNICO E/OU
LABORATORIAL DO CAFÉ COTADO, NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA
DA ABERTURA DA PROPOSTA, INDICANDO SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS (EXIGIDAS PARA
CADA 100 GRAMAS), QUAIS SEJAM: UMIDADE MÁXIMA EM 5% E CAFEÍNA NO MÍNIMO EM 0,7%; LAUDO
TÉCNICO E/OU LABORATORIAL DO CAFÉ COTADO, NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS,
CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, INDICANDO SUAS CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS, (LAUDO BROMATOLÓGICO) CONTENDO AS SEGUINTES ANÁLISES: SENSORIAL,
MICROBIOLÓGICA, MICROSCOPIA E ROTULAGEM, QUE ATENDAM AO PADRÃO DE IDENTIDADE E
QUALIDADE ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE: RESOLUÇÃO ANVISA N. 277, DE 22/9/2005;
RESOLUÇÃO ANVISA/RDC N. 12, DE 2/01/2001; RESOLUÇÃO ANVISA/RDC N. 175, DE 28/7/2003 E
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 8, DE 11 DE JUNHO DE 2003 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO. LAUDO DO NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE, EMITIDO, NO MÁXIMO, HÁ 180 (CENTO E
OITENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, POR INSTITUIÇÃO DE RECONHECIDA
COMPETÊNCIA, CONSIDERANDO QUE A NOTA MÍNIMA DA QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA É DE 7,00
PONTOS. OS PRODUTOS SERÃO CONDUZIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE SENSORIAL, PREPARADO
POR PROFESSOR(ES) DA ÁREA DE BEBIDAS DO IFSC QUE AVALIARÁ(ÃO) GRANULOMETRIA, TORRA E
ASPECTO DO PÓ, BEM COMO O AROMA E SABOR DA BEBIDA PREPARADA, RESPEITADA A PROPORÇÃO DE
100G PARA 1L DE ÁGUA QUENTE SEM FERVER, APROVANDO OU RECUSANDO O PRODUTO APÓS EMISSÃO
DE LAUDO DE ANÁLISE SENSORIAL. APRESENTAR UM PACOTE DE AMOSTRA. MARCA DE REFERÊNCIA DE
QUALIDADE: MELITTA, BOM JESUS, TRÊS CORAÇÕES.
26 3007008004170 CAMARÃO, PEQUENO, LIMPO,
CONGELADO.

quilograma

50

R$ 38,33 R$ 1.916,50

Camarão, pequeno, limpo, congelado. Crustáceo in natura, espécie: camarão; Tamanho: pequeno.
Apresentação: descascado (sem a carapaça, rabo ou cabeça), íntegro (sem furos ou rasgos), translúcido e
brilhante. Sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado e entregue
em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 45
dias. Para efeitos de quantidade deve ser considerado o peso descongelado do item.
27 3007002003802 CANELA EM PAU OU CANELA EM RAMA
PEQUENA EMB 20G

EMBALAGEM

40

R$ 63,97 R$ 2.558,80

CANELA EM PAU OU CANELA EM RAMA PEQUENA. CANELA PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E
SECAS, EM FORMA DE SEMI TUBOS. PURA, LIVRE DE SUJIDADES E CONTAMINANTES. EMBALAGEM
APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO DO
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER, APROXIMADAMENTE, 20 G DE
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA
DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CHELLI. FAZER ENTREGA DO PRODUTO NO
CAMPUS FLORIANÓPOLIS - CONTINENTE.
28 3007002003503 CARBOXIMETILCELULOSE OU CMC

Pote

15

R$ 8,67

R$ 130,05

Carboximetilcelulose – CMC. Composto hidrocoloide obtido por meio do processamento químico da
celulose (composto orgânico natural que compõem as paredes das células vegetais), produto utilizado
como espessante, estabilizante e agente de corpo. Permite uma maior elasticidade e rápida secagem em
pasta americana, bala de goma, etc, além de evitar que a massa “quebre” em modelagens como ﬂores,
babados, drapeados, etc. Embalagem contendo entre 40 a 50 g. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto. Marca de referência: Arcolor ou Mago.
29 3007002005020 CARDAMOMO EM SEMENTES

EMBALAGEM

30

R$ 1,00

R$ 30,00

Cardamomo em sementes – embalagem com aproximadamente 15 gramas do produto. Cardamomo,
planta cujo nome cientíﬁco é Elettaria cardamomum, em bagas, para uso alimentício, de origem natural,
com odor característico, sem mofos e isentos de impurezas. Acondicionado em embalagem, integra,
atóxica, resistente, vedada e limpa. Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e
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número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 4 meses a contar da data de
entrega do produto.

30 3007002000347 CARNE DE SOL

QUILO

10

R$ 40,85

R$ 408,50

Carne de sol. Carne salgada ligeiramente e seca conhecida popularmente como carne de sol. Carne com
coloração mais avermelhada do que o charque e possui mais umidade do que o charque. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
31 3007003005349 CHIA

EMBALAGEM

8

R$ 24,00

R$ 192,00

Chia. Ingredientes: sementes de chia. Própria para consumo humano. Embalagem com 150 g do produto.
32 3007002004666 CHOCOLATE 70% CACAU, SEM GLÚTEN E
SEM LACTOSE

BARRA

30

R$ 1,00

R$ 30,00

Chocolate 70% cacau, sem glúten e sem lactose – Chocolate em barra, contendo 70% de cacau, livre de
glúten e de lactose. Fornecida em embalagem lacrada, limpa, resistente e atóxica. A embalagem deve
conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto e informações
nutricionais. Barra de 90 a 100 g do produto. Marca de referência de qualidade: Nugali, Callebaut, Divine,
1891 da Neugebauer
33 3007001003810 CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE.

EMBALAGEM

30

R$ 52,80 R$ 1.584,00

CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO PARA COBERTURA EM BARRA: EMBALAGEM DE 1KG. CHOCOLATE EM
BARRA PARA CULINÁRIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO BASICAMENTE POR MASSA DE CACAU,
LEITE EM PÓ, SACAROSE, MANTEIGA DE CACAU E AROMATIZANTES. SEM GORDURA VEGETAL
HIDROGENADA. PODERÁ CONTER AINDA ALGUNS MINERAIS, COMO FERRO, POTÁSSIO, COBRE,
MANGANÊS E MAGNÉSIO. MARCA DE REFERÊNCIA: GAROTO, NESTLÉ - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE.
34 3007002000908 CHOCOLATE AO LEITE PURO

BARRA

30

R$ 34,42 R$ 1.032,60

Chocolate ao leite puro. Chocolate ao leite puro, em barra, para derretimento e temperagem no preparo
de bombons, mousses, pavês, tortas e doces gelados. Acondicionado em embalagem plástica em
conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter 01 kg do produto.
35 3007001003811 CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE.

EMBALAGEM

30

R$ 52,80 R$ 1.584,00

CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO PARA COBERTURA EM BARRA: EMBALAGEM DE 1KG. CHOCOLATE EM
BARRA PARA CULINÁRIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO BASICAMENTE POR MANTEIGA DE CACAU,
LEITE EM PÓ, SACAROSE E AROMATIZANTES. SEM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. PODERÁ CONTER
AINDA ALGUNS MINERAIS, COMO FERRO, POTÁSSIO, COBRE, MANGANÊS E MAGNÉSIO. MARCA DE
REFERÊNCIA: GAROTO, NESTLÉ. - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
36 3007002000909 CHOCOLATE BRANCO PURO

BARRA

20

R$ 41,34

R$ 826,80

Chocolate branco puro. Chocolate branco puro, em barra, para derretimento e temperagem no preparo de
bombons, mousses, pavês, tortas e doces gelados. Acondicionado em embalagem plástica em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Ingredientes: açúcar, manteiga de cacau, leite em pó
integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, gordura vegetal, extrato de malte, emulsiﬁcantes:
lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. Pode conter traços de amendoim, avelã,
castanha de caju, ovo, soja e trigo. A embalagem deve conter informações nutricionais e data de validade
do produto. Embalagem com no mínimo 01 kg do produto.
37 3007002005021 CHOCOLATE MEIO AMARGO DIET

EMBALAGEM

40

R$ 66,36 R$ 2.654,40

Chocolate meio amargo (50% cacau) puro, sem adição de açúcares (diet). Chocolate meio amargo, em
barra, para derretimento e temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês, tortas e doces gelados.
Embalagem em conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem de 400g. Marca de
referência: Diatt
38 3007002000897 COALHO LÍQUIDO

EMBALAGEM

15

R$ 9,00

R$ 135,00

Coalho líquido. Coalho líquido (ex. quimosina e pepsina, 1:3.000) usado para coagular leite para o preparo
de queijos, procedente de enzimas digestivas de estômago bovino ou suíno, acondicionado em
embalagem plástica com aproximadamente 200 ml, atóxica, limpa e não violada. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministro da Agricultura e carimbo de
inspeção.
39 3007002004410 COGUMELO SHITAKE SECO

EMBALAGEM

15

R$ 21,40

R$ 321,00

Cogumelos secos. Shitakes são cogumelos muito utilizados na culinária
japonesa. De primeira qualidade, coloração branco, talo e chapéu íntegros,
Não deve apresentar manchas, mofos, sujidades, amassados ou partes
quebradas. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que não

5 of 15

3/16/22, 6:08 PM

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração...

Item

6

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/acompanharReqMat...

Código Denominação
Medida
Quant.
provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor
ou sabor estranho aos mesmos, contendo aproximadamente 100g.

40 3007002000323 COSTELA SUÍNA SALGADA

quilograma

20

Valor

Total

R$ 16,50

R$ 330,00

Costela suína salgada. Costela suína cortada em pedaços de aproximadamente 70 g. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
41 3007002000094 CREME DE AMENDOIM

Pote

10

R$ 11,41

R$ 114,10

Creme de amendoim. Pasta ou creme de amendoim feito com amendoins selecionados e mel.
Acondicionado em embalagem redonda de polipropileno reutilizável, com 250g, atóxica, limpa, não
violada, resistente, com rótulo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade e quantidade do produto, validade
de 8 meses a partir da data de entrega.
42 3007008004090 CREME DE LEITE FRESCO -

EMBALAGEM

80

R$ 20,82 R$ 1.665,60

Creme de leite fresco, pasteurizado em embalagem tipo garrafa plástica, contendo 500 g do produto. O
produto apresenta-se em estado líquido, semelhante ao leite integral, com teor mínimo de gordura de
35%. Esse produto deve ser mantido refrigerado. Produto pasteurizado, que ao ser batido vira chantili.
Com validade mínima de 10 dias para o vencimento.
43 3007002000893 CREME DE LEITE LIGHT

CAIXA

200

R$ 3,18

R$ 636,00

Creme de Leite, com gordura láctea máxima de 20%, embalagem contendo 200 gramas de peso líquido.
Embalagem tetrapack, com data de fabricação, validade e lote. Conservado em ambiente seco e arejado.
Validade de no mínimo 04 meses na data de entrega.
44 3007002000679 EISBEIN DEFUMADO OU JOELHO SUÍNO
COZIDO E DEFUMADO

quilograma

10

R$ 24,36

R$ 243,60

Eisbein defumado. Joelho suíno cozido e defumado, resfriado, com validade mínima de 30 dias após data
de fabricação ou congelado com validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação. Marca de
referência de qualidade: Berna.
45 3007002000766 ERVA-DOCE SECA

EMBALAGEM

15

R$ 7,67

R$ 115,05

Erva-doce seca. Erva doce, de nome cientíﬁco Pimpinella anisum L, também conhecida por Anis verde,
constituída de frutos maduros inteiros limpos e secos. Pura, livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais,
número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo, aproximadamente, 40 g de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
46 3007002000767 ERVAS SECAS DE PROVENCE

EMBALAGEM

20

R$ 9,48

R$ 189,60

Ervas secas de provence. Selecionado de ervas de provence composto por manjericão, alecrim, salva,
manjerona, louro, segurelha e tomilho. Embalagem contendo entre 10g e 15g de peso líquido do produto.
Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Marca de
referência de qualidade: Bombay.
47 3007002003357 FARINHA DE ARROZ BRANCA

EMBALAGEM

35

R$ 7,03

R$ 246,05

Farinha de arroz branca. Farinha de arroz obtida a partir da moagem de grãos selecionados de arroz
polido. Cor branco típico, odor e sabor característicos, aspecto de pó ﬁno homogêneo. Deve ser fornecida
em embalagem com 1kg do produto. Marca de referência de qualidade: Fazenda e Urbano.
48 3007003001032 FARINHA DE FEIJÃO-FRADINHO OU
FARINHA PARA ACARAJÉ

PACOTE

20

R$ 1,00

R$ 20,00

Farinha de feijão-fradinho ou farinha para acarajé. Embalagem com 500 g do produto, com 100% de
feijão-fradinho, grãos, descascados, sem misturas, cor bege clara. Não pode apresentar pontos de mofo
ou presença de insetos. Deve estar no prazo de validade. Produzido, embalado e entregue conforme
legislação vigente. Marca de referência de qualidade: Oyá.
49 3007002000691 FARINHA DE GRÃO-DE-BICO

EMBALAGEM

20

R$ 8,00

R$ 160,00

Farinha de grão-de-bico. Produto de grau alimentício. Composta por grão de bico moído,
preferencialmente sem glúten. Fornecida em embalagem lacrada, limpa, resistente, atóxica e rotulada
conforme a legislação. Embalagem contendo entre 200 e 250g.
50 3007002004669 FARINHA DE LINHAÇA DOURADA
ESTABILIZADA

EMBALAGEM

10

R$ 10,28

R$ 102,80

Farinha de linhaça dourada estabilizada. Farinha obtida a partir da moagem dos grãos de linhaça dourada
e estabilizada contra a oxidação. Fornecida em embalagem lacrada, limpa, resistente e atóxica. A
embalagem deve conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto,
data de fabricação, validade e informações nutricionais. Sem formação de grumos, presença de sujidades
e qualquer contaminante. O produto deve ser, preferencialmente, isento de glúten. A embalagem deve
conter 200g do produto. Marca de referência de qualidade: Jasmine
51 3007002003751 FARINHA DE MANDIOCA FINA
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Farinha de mandioca ﬁna em embalagem de 1 kg. Farinha de mandioca, ﬁna, totalmente branca, crua,
embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos, contendo
aproximadamente 1 kg do produto. A farinha não pode apresentar coloração diferente da cor branca. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especiﬁcações
técnicas da NTA 34 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
52 3007002000831 FARINHA DE QUINOA

EMBALAGEM

15

R$ 9,40

R$ 141,00

Farinha de quinoa. Chenopodiun quinoa, obtida da moagem dos grãos inteiros da quinoa, mantém a
estrutura do farelo, onde estão as ﬁbras alimentares, fonte de vitaminas e sais minerais do grão. Possui
coloração marrom clara, com aspecto e odor característico. Embalagem íntegra, sem furos ou
características distintas. A embalagem deve conter 150 g do produto.
53 3007003001004 FARINHA DE TRIGO GRANO DURO

PACOTE

20

R$ 19,99

R$ 399,80

Farinha de trigo grano duro. Também conhecida como semolina de grano duro, utilizada para fabricar
massas, pizzas, doces sírios e sopas. Torna as pizzas mais crocantes, melhora o resultado da receita de
massas caseiras, tornando-as mais consistentes e amarelas. Possui pequenos grãos amarelados.
Embalagem íntegra, sem furos ou rasgos, contendo 1 kg do produto. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos.
54 3007003001622 FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL

PACOTE

40

R$ 84,78 R$ 3.391,20

Farinha de trigo industrial. Embalagem 25 kg. Farinha de trigo industrial, para uso em paniﬁcação,
enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido a partir da moagem do trigo duro, limpo,
desgerminado, com uma extração máxima de 20%, com no mínimo 7% de proteína, umidade mínima
entre 13,5 a 15%, glúten úmido acima de 26%, glúten seco acima de 8,5%, farinograﬁa (absorção de
água) mínimo de 59%, estabilidade farinograﬁa mínimo de 10 minutos, falling number mínimo de 240
segundos, alveograma P/L: 0,95 a 1,45, 98% do produto deverá passar através de peneira com abertura
de malha de 250µm, ausência de sujidades, parasitos e larvas, determinados pela portaria 354, de 18 de
julho de 1996. Embalagem de sacos de raﬁa, embalado internamente com polietileno, contendo 25 kg do
produto.
55 3007002004411 FAVA DE BAUNILHA

UNIDADE

20

R$ 1,00

R$ 20,00

Fava da Vanilla, obtida da ﬂor de orquídeas do genero Vanilla, convenientemente manipulada. O produto
é designado baunilha ou fava de baunilha. Deve ser constituída por duas favas maduras, sãs e limpas.
Deve estar isenta de corantes e aromatizantes artiﬁciais. Aspecto: Fava. Cor: pardo-negra, mais ou menos
brilhante. Cheiro: aromático, característico. Sabor: próprio. Acondicionados em embalagens, integras,
atóxicas, resistentes, limpas, vedadas hermeticamente, contendo cada uma, duas favas. Pura em tubos
pequenos ou embalagens plásticas livre de sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando
externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
56 3007001003817 FIBRA DE TRIGO

EMBALAGEM

14

R$ 3,97

R$ 55,58

Fibra do trigo (também conhecido por farelo de trigo). Acondicionado em embalagem resistente com
identiﬁcação e informações legais obrigatórias. Embalagem com 200g a 250g do produto. Marca de
referência: Vitao e Jasmine.
57 3007002003334 FILÉ DE PEIXE ESPADA

quilograma

40

R$ 20,80

R$ 832,00

Filé de peixe espada. Peixe in natura, espécie: Espada. Apresentação: ﬁlé congelado, íntegro (sem furos
ou rasgos). Carne rígida e ﬁrme, sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento.
Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da
data de entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade, deve ser considerado o peso descongelado do item.
PEDIDO MÍNIMO DE 5KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.
58 3007002000733 FILÉ DE PEIXE LINGUADO GRANDE E
FRESCO

quilograma

40

R$ 78,00 R$ 3.120,00

Filé de peixe linguado fresco. Peixe in natura, espécie: linguado. Apresentação: ﬁlé de linguado, fresco
pesando entre 400g e 900g, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas,
espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar).
Sem odor de amoníaco. Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO 5KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE
APROXIMADAMENTE 01KG.
59 3007002000982 FILÉ DE PEIXE PESCADA BRANCA

quilograma

40

R$ 54,71 R$ 2.188,40

Filé de peixe pescada branca, congelado. Peixe in natura, espécie: pescada branca. Apresentação: ﬁlé
inteiro, congelado, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou
lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Coloração:
branco translúcido. Sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
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entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade deve ser considerado o peso descongelado do item.

60 3007002000735 FILÉ DE PEIXE ROBALO FRESCO

quilograma

50

R$ 1,00

Total
R$ 50,00

Filé de peixe robalo fresco. Peixe in natura, espécie: robalo. Apresentação: ﬁlé inteiro, fresco, íntegro (sem
rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se
submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Coloração: branco. Sem odor de
amoníaco. Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com
a legislação sanitária vigente.
61 3007003000979 FILÉ FRESCO DE PEIXE ATUM

quilograma

40

R$ 68,20 R$ 2.728,00

Filé fresco de peixe atum. Peixe in natura, espécie: atum. Apresentação:pedaço de ﬁlé com
aproximadamente 1kg, sendo este retirado da parte mais próxima da cabeça (do lombo do peixe, sem a
parte ﬁna da barriga), fresco, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas,
espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar).
Coloração: vermelho ﬁrme. Sem odor de amoníaco. Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC.
Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente
62 3007002004741

FLOCÃO DE MILHO PRÉ-COZIDO

embalagem
de 500 g

25

R$ 3,31

R$ 82,75

Flocão de milho pré-cozido sem sal = Farinha de milho pré-cozida, amarela, conhecida como ﬂocão de
milho, de primeira qualidade, usado para o preparo de bolos, pães, cuscuz e mingau. Embalagem de 500
gramas. Sem Glúten. Não pode apresentar sujidades, fungos, carunchos. Marca de referência = Sinhá
63 3007002004740

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS

embalagem
de 500 g

25

R$ 2,81

R$ 70,25

Flocos de milho pré-cozidos sem sal = farinha de milho pré-cozida sem sal, amarela, de primeira
qualidade, usado para o preparo de Cuscuz, bolos, tortas. Conhecida como Cuscuz. Embalagem de 500
gramas. Não pode apresentar sujidades, fungos, carunchos. Marca de referência = Sinhá
64 3007003001469 FRAMBOESA VERMELHA CONGELADA

quilograma

20

R$ 53,85 R$ 1.077,00

Framboesa vermelha congelada. Fruta in natura congelada, tipo: framboesa (frutas pequenas e
vermelhas, brilhantes, sabor característico e suculentas, aplicação alimentar. Apresentação: limpo,
íntegro, ﬁrme, sem rachaduras, sem podridão, sem estar em estágio de amadurecimento muito
adiantado, com polpa doce e abundante, sem manchas, sem deformações. Coloração vermelho intenso,
uniforme e brilhante. Pouco tempo de estocagem. Bem desenvolvida com tamanho unitário e grau de
maturidade adequados ao produto. Isento de insetos ou parasitas, bem como de danos por estes
provocados. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas
ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.
65 3007002000314 FRUTAS CRISTALIZADAS

EMBALAGEM

60

R$ 6,40

R$ 384,00

Frutas cristalizadas. Formado por mistura de mamão, laranja, ﬁgo e abacaxi no caso de misturas de
frutas, em que não haja predominância signiﬁcativa de nenhuma delas (em peso). Acondicionadas em
sacos de polietileno, integro, atóxico, resistentes, vedado hermeticamente e limpo, contendo,
aproximadamente, 250g de peso líquido do produto. As frutas devem apresentar sabor e aroma
característico, sem presença de umidade. Sem a presença de sujidades e contaminantes. Embalagem
apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
66 3007002003373 FUBÁ OU FARINHA DE MILHO

PACOTE

30

R$ 4,87

R$ 146,10

Fubá ou farinha de milho. Fubá de milho amarelo, obtido pela torração do grão de milho desgerminado ou
não, previamente macerado, socado e peneirado, isento de matérias terrosas, parasitas, detritos animais
ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, embalagem de polietileno, atóxico, transparente,
resistente e validade mínima de 6 meses. A embalagem deve conter 01 kg do produto.
67 3007002000124 GELATINA DE SABOR ABACAXI

EMBALAGEM

15

R$ 1,44

R$ 21,60

Gelatina de sabor abacaxi. Gelatina em pó, sabor abacaxi em perfeito estado granulométrico. Sem
grumos, no perfeito estado de validade e embalado em saquinho plástico. Embalagem com
aproximadamente 25 g do produto.
68 3007002000125 GELATINA INCOLOR EM FOLHAS

PACOTE

40

R$ 14,85

R$ 594,00

Gelatina incolor em folhas, sem sabor Embalagem 10 g. Gelatina em folha, sem sabor, incolor, em
perfeito estado de validade e embalado em saquinhos plásticos. Embalagem de 10 g (5 folhas).
69 3007002000081 GELEIA DE LARANJA CREMOSA

EMBALAGEM

15

R$ 19,88

R$ 298,20

Geleia de laranja cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma característicos. Produzida, embalada e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem com aproximadamente 320 g
do produto. Validade mínima a contar da data de recebimento: 12 meses.
70 3007002000082 GELEIA DE MORANGO
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Geleia de morango cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma característicos. Produzida, embalada
e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter
aproximadamente 320 g do produto. Deve ter validade mínima de 12 meses a contar da data de
recebimento.
71 3007002000918 GERGELIM BRANCO EM SEMENTE

EMBALAGEM

12

R$ 18,00

R$ 216,00

Gergelim branco em semente. Produto limpo, íntegro, da melhor qualidade, sem sujeira. Acondicionado
em embalagem feita de plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além das
informações nutricionais e número de registro. A embalagem deve conter 150 g do produto. Validade
mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Marca de referência de qualidade: Jasmine.
72 3007002000919 GERGELIM PRETO EM SEMENTES

EMBALAGEM

25

R$ 10,98

R$ 274,50

Gergelim preto em sementes. Produto limpo, íntegro, da melhor qualidade e sem sujeira. Acondicionado
em embalagem feita de plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além das
informações nutricionais e número de registro. A embalagem deve conter 100 g do produto. Validade
mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.
73 3007002000921 GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO

EMBALAGEM

15

R$ 9,98

R$ 149,70

Gérmen ou germe de trigo tostado. Acondicionado em embalagem resistente com identiﬁcação e
informações legais obrigatórias. Embalagem com 500g do produto. Marca de referência: Jasmine e Campo
Verde.
74 3007002003367 GÉRMEN DE TRIGO.

EMBALAGEM

20

R$ 4,80

R$ 96,00

Gérmen de trigo. Complemento alimentar onde está concentrada a maior parte dos nutrientes do grão de
trigo. Apresenta coloração marrom, em forma de pequenas ﬁbras. Acondicionado em embalagem de
plástico resistente, que permita visualizar o produto, íntegra, sem sinais de violação, apresentando
marcações. A embalagem deve conter 500 g do produto.
75 3007002000836 GOMA XANTANA EM PÓ E PURA

EMBALAGEM

20

R$ 1,00

R$ 20,00

Goma xantana em pó e pura. Espessante pra uso culinário. Grau alimentício. Embalagem com 100 g de
peso líquido do produto.
76 3007002004412 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G

LATA

10

R$ 13,39

R$ 133,90

Leite desnatado desidratado, instantâneo, com redução de gorduras (lipídios), contendo pirofosfato
férrico e emulsiﬁcante lecitina de soja, acondicionados em embalagem de folha de ﬂandres ou alumínio
limpa, resistente, atóxica,isenta de ferrugem, não amassada, contendo entre 280 e 300g de peso líquido.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais,
número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Marca de
referência de qualidade: Nestlé.
77 3007003001115 LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO

UNIDADE

60

R$ 3,19

R$ 191,40

Leite pasteurizado, homogeneizado, padronizado, sem aditivos, corantes e conservantes. Leite de vaca,
sem adulterações, líquido, cor branca, odor e sabor característicos. Submetido a um processamento
térmico chamado de pasteurização, acondicionado em sacos plásticos de 01 litro, atóxico, limpo, não
violado, resistente e refrigerado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção. Validade mínima de 2 dias a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
78 3007002000326 LINGÜIÇA PORTUGUESA

quilograma

8

R$ 28,50

R$ 228,00

Linguiça portuguesa. Carne suína, carne mecanicamente separada de ave, toucinho, sal, açúcar, pimenta,
estabilizante: tripolifosfato de sódio; aromatizantes: aromas naturais; conservadores: nitratos e nitritos de
sódio; realçador de sabor: glutamato monossódico, aroma de fumaça; antioxidante: eritorbato de sódio;
corante: carmim de cochonilha. Produzida e embalada em conformidade com as normas estabelecidas
pela legislação vigente.
79 3007002000898 MANTEIGA SEM SAL

EMBALAGEM

700

R$ 10,38 R$ 7.266,00

Manteiga sem sal. Manteiga sem sal, de primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado,
pasteurizado e maturado. A embalagem deverá conter 200 g do produto. A embalagem deve ser
retangular e apresentar os dados de identiﬁcação, data de fabricação e validade, lote, registro do
Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de até 4 meses.
80 3007002003343 MARISCO

quilograma

80

R$ 7,30

R$ 584,00

Marisco, fresco, com casca, escovado. Marisco na casca, fechado, limpo (escovado). Isento de algas ou
iodo. Colhido com no máximo 24 horas de antecedência. Acondicionado em caixas térmicas com uma
camada fundente de gelo. Isento de cheiros não característicos do produto. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO DE 01KG.

9 of 15

3/16/22, 6:08 PM

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração...

Item

10

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/acompanharReqMat...

Código Denominação

81 3007002000106 MASSA FILLO

Medida
CAIXA

Quant.
120

Valor

Total

R$ 11,72 R$ 1.406,40

Massa ﬁllo. Folhas de massa ﬁna congelada, contínua com aproximadamente 25 x 340 cm. Sabor neutro,
serve tanto para doces quanto salgados. O preparo desta massa consiste em sobrepor uma folha sobre a
outra, pincelando manteiga (ou margarina) derretida ou óleo entre elas, apresentado após a cocção uma
massa crocante. Serve para o preparo de strudels, tortas, tortinhas, Baklava, etc. Armazenamento:
manter sob refrigeração se for usada dentro do prazo de 5 dias ou manter congelada. Ingredientes:
farinha de trigo, amido, óleo de soja, sal, estabilizante lecitina de soja e conservadores sorbato de
potássio e propionato de cálcio. Acondicionada em caixa de papel plastiﬁcado, apresentando
externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura e protegida por
plástico externo selado. A embalagem deve conter aproximadamente 300 g do produto. Marca de
referência de qualidade: Arosa.
82 3007002003369 MOLHO DE SOJA ADOCICADO OU MOLHO
SHOYO ADOCICADO

EMBALAGEM

15

R$ 17,02

R$ 255,30

Molho de soja adocicado ou molho shoyo adocicado. Líquido marrom escuro obtido da fermentação de
soja com trigo ou outro cereal ou amiláceo, de sabor levemente adocicado, com um característico e
agradável aroma de extratos de carne, usado como ﬂavorizante ou componente nutritivo em muitos
países orientas. Embalagem de polietileno resistente, transparente, sem sinais de violação ou vazamento.
Na embalagem deve conter informações nutricionais (especialmente a concentração de sódio),
ingredientes, data de fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto. A embalagem deve
conter 500 ml do produto. Marca de referência de qualidade: Maruiti.
83 3007002000749 MOSTARDA DIJON

Pote

60

R$ 21,55 R$ 1.293,00

Mostarda amarela francesa, tipo dijon. Mostarda tipo dijon, originária da região de Dijon, na França, é
preparada a partir de sementes de mostardas moídas e misturadas em vinho branco, vinagre e ácido
cítrico. Tem sabor suave e é indicada para molhos de saladas ou para acompanhar carnes frias. Produto
fornecido em embalagem de vidro, com tampa hermeticamente fechada, contendo informações
nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade, contendo aproximadamente 215 g do produto.
Marca de referência de qualidade: Maille.
84 3007001003351 NOZ CHILENA PICADA A GRANEL

quilograma

12 R$ 119,00 R$ 1.428,00

Noz chilena picada a granel. Noz chilena picada, sem casca. Acondicionada em embalagem feita de
plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de identiﬁcação, procedência,
quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além das informações nutricionais e
número de registro. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.
85 3007002000385 NUGGETS DE FRANGO - EMBALAGEM

CAIXA

15

R$ 9,23

R$ 138,45

Nuggets de frango. Acondicionados em caixa com aproximadamente 250 a 300g do produto. Tamanho
pequeno, com prazo de validade indicado na embalagem, constituído de carne de frango, proteína
vegetal, sal, condimentos naturais, estabilizante: tripolifosfato de sódio; realçador de sabor: glutamato
monossódico, especiarias, soro de leite; antioxidante: eritorbato de sódio; cobertura: farinha de rosca e
amido. Produzidos e embalados em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
86 3007001003831 ÓLEO DE CANOLA

EMBALAGEM

50

R$ 13,56

R$ 678,00

Óleo de Canola. Óleo reﬁnado, embalado em garrafa plástica, não amassada, resistente e que garanta a
integridade do produto até o consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, quantidade do produto e informações nutricionais. Deve ter validade mínima de 3 meses a
contar da data de recebimento. A embalagem deve conter 900 ml do produto.
87 3007002003759 ÓLEO DE GERGELIM TORRADO

GARRAFA

12

R$ 13,80

R$ 165,60

Óleo de gergelim torrado. Embalado em garrafas de vidro, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o consumo, contendo 100 ml do produto. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade e informações
nutricionais. Validade mínima 6 meses a contar da data de recebimento. Prazo de entrega de 07 dias
consecutivos. Entrega no Campus Florianópolis-Continente.
88 3007002000935 ÓLEO DE MILHO

EMBALAGEM

60

R$ 13,22

R$ 793,20

Óleo de milho. Óleo reﬁnado, embalado em garrafa plástica, não amassada, resistente e que garanta a
integridade do produto até o consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, quantidade do produto e informações nutricionais. Deve ter validade mínima de 3 meses a
contar da data de recebimento. A embalagem deve conter 900 ml do produto.
.
89 3007001000593 ÓLEO DE SOJA NÃO TRANSGÊNICO

UNIDADE

60

R$ 7,75

R$ 465,00

Óleo de soja não transgênico - embalagem 900ml. Reﬁnado, tendo sofrido processo tecnológico
adequado como degomagem, neutralização, clariﬁcação, frigoriﬁcação ou não e desodorização. Deverá
apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras
características indesejáveis. Na rotulagem deverá apresentar as indicações correspondentes à
classiﬁcação, designação reﬁnado e a designação de alimento não-transgênico. Deve ser embalado em
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garrafas plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso líquido. a embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade e informações nutricionais. Validade
mínima de 2 anos a contar da data de recebimento.

90 3007002000330 PAIO

QUILO

25

R$ 27,50

R$ 687,50

Paio. Carne suína, carne mecanicamente separada de ave, toucinho, sal, estabilizante: tripolifosfato de
sódio, conservadores: nitratos e nitritos de sódio, açúcar, especiarias, antioxidante: eritorbato de sódio;
corante natural e condimento natural. Produzido e embalado em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação vigente.
91 3007002000220 PÃO DE FORMA COM CASCA

UNIDADE

30

R$ 5,11

R$ 153,30

Pão de forma com casca. Pão de forma, com casca, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, pesando
aproximadamente 400 a 500 g depois de assado, acondicionado em embalagem de polietileno, original
do fabricante, resistente, que permita visualizar o produto, contendo informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote.
92 3021001000725 PAPEL MANTEIGA. PAPEL OPACO, M

Rolo

350

R$ 8,00 R$ 2.800,00

Papel manteiga. Papel opaco, mantiqueiro, cor branca, em rolo com as seguintes dimensões: 0,30 x 7,5m.
Para ﬁns culinários, por metro. Sem picote. Entrega Campus Florinópolis-Continente.
93 3007002000824 PÁPRICA PICANTE EM PÓ

EMBALAGEM

30

R$ 4,66

R$ 139,80

Páprica picante em pó. Condimento em pó produzido a partir de pimentas vermelhas picantes da espécie
Capsicum annuum. Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Acondicionado
em saco de polietileno, em lata ou vidro, contendo, aproximadamente, 30g de peso líquido do produto.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais,
número de lote data de validade, quantidade do produto. Data de validade mínima de 4 meses a contar
da data de entrega do produto.
94 3007002000999 PATO INTEIRO CONGELADO

quilograma

70

R$ 37,48 R$ 2.623,60

Pato inteiro congelado. Apresentação em peças inteiras, sem pés e sem cabeça, porém com miúdos.
Peças pesando entre 1 a 3,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente. Marca de referência de qualidade: Villa Germania. Validade mínima a contar da data de
entrega: 4 meses.
95 3007002000331 PÉ DE PORCO SALGADO

quilograma

15

R$ 8,91

R$ 133,65

Pé de porco salgado. Este produto deve passar por um processo de salga, desidratação e cura. Isto
contribui para preservar suas características, permitindo a comercialização em ambiente seco e arejado.
Deve ser produzido e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
96 3007002000751 PECTINA EM PÓ PURA

EMBALAGEM

20

R$ 1,00

R$ 20,00

Pectina cítrica em pó. Espessante para geleias, caldas, sorvetes, gelados em geral. Grau alimentício.
Embalagens com, aproximadamente 50g do produto, com rotulagem de acordo com as normas vigentes.
Marca referência: Mago, Adicel, Chef
97 3007002000394 PEIXE ANCHOVA MARISQUEIRA.

QUILO

120

R$ 17,90 R$ 2.148,00

PEIXE ANCHOVA. PEIXE IN NATURA, ESPÉCIE: ANCHOVA. APRESENTAÇÃO: PEIXE INTEIRO, SUJO, PESO
APROXIMADO 1,2 À 1,8KG, FRESCO. ASPECTO ÍNTEGRO (SEM RASGOS, CORTES OU FUROS), SUJO (COM
VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO, GUELRAS EM VERMELHO VIVO.
COLORAÇÃO: CINZA CLARO/PRATEADO COM BARRIGA ESBRANQUIÇADA. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE
SUBMETIDA A PRESSÃO LEVE COM O DEDO, ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO.
ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO ATÉ 4ºC. EMBALADO E
ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO DE 10KG.
98 3007002003983 PEIXE CHARUTINHO INTEIRO

quilograma

15

R$ 22,00

R$ 330,00

PEIXE CHARUTINHO INTEIRO COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS. PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE
CHARUTINHO. APRESENTAÇÃO UNIDADES DE PEIXE COM TAMANHO DE 10 A 15CM, FRESCO OU
CONGELADO, ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM VÍSCERAS E ESCAMAS),
OLHOS BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO, GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE
SUBMETIDO À PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO,
ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG
GELO POR CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC.
EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO
3KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.
99 3007002000752 PEIXE LINGUADO INTEIRO SUJO FRESCO
OU CONGELADO

quilograma

240

R$ 37,20 R$ 8.928,00

Peixe linguado inteiro sujo fresco ou congelado. Peixe in natura, espécie: linguado branco. Apresentação:
unidades de peixe com peso entre 0,6 até 1,1 kg, fresco, inteiro, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos),
sem vísceras, olhos brilhantes e de aspecto vivo, guelras em vermelho vivo. Coloração: barriga branca,
costas cinza amarronzadas. Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode
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afundar). Sem odor de amoníaco. Escamas brilhantes e ﬁrmes. Fornecido sob uma camada de gelo
fundente, na proporção de 1 kg de gelo para cada 2 kg de pescado. Temperatura interna no ato da
recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. PEDIDO
MÍNIMO 5KG.

100 3007002003989 PEIXE SARDINHA INTEIRA

quilograma

40

R$ 12,33

R$ 493,20

PEIXE SARDINHA INTEIRA COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS. PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE SARDINHA.
APRESENTAÇÃO UNIDADES DE PEIXE COM TAMANHO DE 10 A 15CM, FRESCO OU CONGELADO, ÍNTEGRO
(SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E
DE ASPECTO VIVO, GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À PRESSÃO LEVE
COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES.
FORNECIDO SOB CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO POR CADA 2 KG DE
PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO DE 10KG. ENTREGUES EM
EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.
101 3007002003991 PEIXE TILÁPIA INTEIRO

quilograma

10

R$ 15,60

R$ 156,00

PEIXE TILÁPIA COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS. PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE TILÁPIA.
APRESENTAÇÃO INTEIRO, UNIDADES DE PEIXE COM PESO MÍNIMO DE 700 GRAMAS, FRESCO OU
CONGELADO, ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM VÍSCERAS E ESCAMAS),
OLHOS BRILHANTES E DE ASPÉCTO VIVO, GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE
SUBMETIDO À PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO,
ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG
GELO POR CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC.
EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.
102 3007002003739 PEQUI EM CONSERVA

EMBALAGEM

25

R$ 19,99

R$ 499,75

Pequi em conserva. Pequi fatiado ou inteiro em embalagem de 300 a 350g. Apresentado em conserva e
não pode aparecer líquido turvo nem manchas verdes no fruto ou no líquido. Produzido, embalado e
entregue conforme a legislação vigente.
103 3007003001402 PERU CONGELADO

quilograma

30

R$ 16,62

R$ 498,60

Peru congelado. Peru congelado temperado que venha com hand clamp (prendedor de pernas para
melhor apresentação), também com termômetro que avisa quando está pronto, e com miúdos embalados
em seu interior. Cada peru deve pesar em torno de 5 a 6 kg. Devidamente produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitárias vigentes. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.
104 3007002003792 PÓ DE MERENGUE

EMBALAGEM

80

R$ 1,00

R$ 80,00

Pó de merengue: Pó para preparo de glacê tipo merengue, utilizado como coberturas e ingrediente de
recheios em preparações de confeitaria e paniﬁcação como bolos, mini bolos, tortas, acompanhamento
de sobremesas e mais. pó branco e com aparência de solto, indicado para preparo de glacê usado em
confeitaria. Serve como substituinte da clara de ovo em muitas receitas, principalmente coberturas e
glacês. Embalagem com no mínimo 150g. Marca de referência: Arcolor.
105 3007003001490 POLPA DE AÇAÍ

PACOTE

30

R$ 9,71

R$ 291,30

Polpa de açaí. Polpa de açaí obtida a partir do fruto da palmeira açaizeiro, cujo nome cientíﬁco é Euterpe
oleracea, obtidas de frutas frescas, sãs, maduras, ﬁrmes, desprovidas de terra, sujidades, parasitas e
microrganismos que possam tornar o produto impróprio para o consumo, cor de vinho. A embalagem
deverá conter 400 g do produto e os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número
de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF
/DIPOA e carimbo de inspeção.
106 3007003001491 POLPA DE ACEROLA CONGELADA

PACOTE

30

R$ 9,46

R$ 283,80

Polpa de acerola congelada. Polpa da fruta acerola congelada e embalada em pequenas porções com
plástico atóxico. Embalagem contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de identiﬁcação do fornecedor,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.
107 3007002003835 POLPA DE CUPUAÇU CONGELADA

EMBALAGEM

20

R$ 7,45

R$ 149,00

Polpa de cupuaçu congelada, embalagem com 400 g do produto. Cupuaçu é o fruto de uma árvore
originária da Amazônia (Theobroma grandiﬂorum; ex – Sterculiaceae), parente próxima do cacaueiro.
Polpa de fruta cupuaçu congelada e embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem
contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Deve conter identiﬁcação do fornecedor, procedência, informação nutricional, número de lote da
de fabricação, número no registro do Ministério da Agricultura.
108 3007003001492 POLPA DE GOIABA CONGELADA
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Polpa de goiaba congelada. Polpa de fruta goiaba congelada e embalada em pequenas porções com
plástico atóxico. Embalagem contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de identiﬁcação do fornecedor,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.
109 3007003001493 POLPA DE GRAVIOLA CONGELADA

PACOTE

20

R$ 9,68

R$ 193,60

Polpa de graviola congelada. Polpa de fruta graviola congelada e embalada em pequenas porções com
plástico atóxico. Embalagem contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de identiﬁcação do fornecedor,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.
110 3007002000984 POLVO

quilograma

40

R$ 90,78 R$ 3.631,20

Polvo. Molusco congelado ou fresco, espécie: polvo. Peso aproximado por unidade: de 0,5 a 1,2 kg.
Apresentação: inteiro, íntegro (sem furos ou rasgos), carne ﬁrme, pele brilhante e aderente. Coloração:
rosa acinzentado. Sem odor de amoníaco. Fornecido sob uma camada de gelo fundente, na proporção de
1 kg de gelo por cada 2 kg de pescado. Temperatura interna no ato da recepção de 0ºC se congelado ou
até 4ºC quando fresco. Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
PEDIDO MÍNIMO DE 03KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.
111 3007002000876 PREPARADO PARA CHANTILI

EMBALAGEM

15

R$ 23,90

R$ 358,50

Preparado para chantili. Preparado para chantili para uso em garrafa do tipo sifão. Acondicionado em
embalagem longa vida com 01 litro do produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Validade mínima de 60 dias a partir da data da entrega.
112 3007002005027 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA MÉDIA

EMBALAGEM

30

R$ 1,00

R$ 30,00

Proteína Texturizada de Soja - Média - Proteína texturizada de soja, apresentação ﬂocos, aspecto físico
desidratada, cor, odor e sabor característicos. Acondicionado em embalagem plástica(polietileno)
resistente, atóxico, contendo 500 gramas. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, com
identiﬁcação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. O produto deve estar de
acordo com as normas da Vigilância Sanitária quanto à produção, embalagem, rotulagem e informação
nutricional. Marcas referência: Jasmine, Hikari, Sinhá ou similar.
113 3007003001116 QUEIJO FETA

UNIDADE

30

R$ 83,93 R$ 2.517,90

Queijo tipo feta, originado de leite de ovelha ou da mistura de leite de cabra e de ovelha pasteurizado,
cor branca, baixo nível de gordura, esfarelento, gosto levemente ácido, sabor suave. Embalado em ﬁlme
plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a
perfeita aderência do continente ao conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Embalagem contendo no
mínimo 100 g do produto. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante.
114 3007003001120 QUEIJO MASCARPONE

UNIDADE

25

R$ 25,28

R$ 632,00

Queijo tipo mascarpone, italiano, muito cremoso, branco, fresco, sem maturação, é originado dos queijos
italiano, da região da Lombardia. Obtido através de uma mistura de leite de vaca (alimentadas com ração
especial de ervas e ﬂores) e uma solução de ácido tartárico. Embalado a vácuo em embalagem plástica
selada de 350g, conservado a 5°C, válido por 15 dias e por cerca de 1 semana após aberto. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção. Validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
115 3007002005317 QUEIJO MUSSARELA DE BÚFALA,
EMBALAGEM 250G

EMBALAGEM

40

R$ 1,00

R$ 40,00

Queijo mussarela de búfala, em formato de bolas, obtido de leite pasteurizado, fresco, com textura ﬁrme,
na cor branca. Deve vir em embalagens lacradas contendo o queijo o soro. Embalagem contendo 250 g
do produto. O plástico deve ser transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente ou material
compatível, própria para uso alimentar, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a
partir da data de entrega na unidades requisitante.
116 3007003001123 QUEIJO MUSSARELA LIGHT

quilograma

100

R$ 50,86 R$ 5.086,00

Queijo mussarela, com redução de pelo menos 30% no teor de gordura comparado a versão tradicional,
de massa ﬁlada, elástica, sabor suave, cor levemente amarelada, obtido a partir do leite pasteurizado,
em peça, embalado com ﬁlme plástico com barreira termo-encolhível atóxico, limpo, não violado,
resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente ao
conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente
500 g por peça, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
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identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade
mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

117 3007002000337 RABO DE PORCO SALGADO

quilograma

10

R$ 18,88

R$ 188,80

Rabo de porco salgado. Rabo de suíno com pele. Este produto deve passar por um processo de salga,
desidratação e cura. Isto contribui para preservar suas características, permitindo a comercialização em
ambiente seco e arejado. Deve ser produzido e embalado em conformidade as normas estabelecidas pela
legislação vigente.
118 3007003001131 REQUEIJÃO CREMOSO 410 G

UNIDADE

250

R$ 28,48 R$ 7.120,00

Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor forte, levemente salgado, consistência ﬁrme,
espalhável. Embalagem redonda de prolipropileno reutilizável, com 410 g, atóxica, limpa, não violada,
resistente, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Marca referência de qualidade: Catupiry.
119 3007002000860 SOJA EM GRÃOS

EMBALAGEM

25

R$ 22,76

R$ 569,00

Soja em grãos. Soja em grãos embalada em pacote com 1 kg do produto, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente, resistente. Deve ter registro no Ministério da Agricultura. O produto
não deve ter presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega.
120 3007003000929 SUCO CONCENTRADO DE TOMATE

GARRAFA

12

R$ 10,92

R$ 131,04

Suco concentrado de tomate. Suco concentrado de tomate (Lycopersicum esculentum L.), embalado em
garrafa contendo, aproximadamente, 300 ml do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10%
do tempo de validade do produto. Marca referência de qualidade: Super bom e La Pastina.
121 3007002003606 SUCO DE CRANBERRY

CAIXA

10

R$ 14,44

R$ 144,40

Suco de cranberry. Bebida não fermentada, não concentrada, e não diluída, destinada ao consumo, obtida
da fruta cranberry (Vaccinium macrocarpon A. e Vaccinium oxycoccos L.); por processamento tecnológico
adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do
consumo., através de processo tecnológico adequado. Pronto para beber. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais constantes no rótulo do produto. Embalado em caixas do tipo
tetrapak, contendo 01 litro do produto. Marca de referência de qualidade: Juxx. (Artigo 18 do Decreto nº
6.871/2009)
122 3007002004034 SUCO DE LARANJA INTEGRAL

UNIDADE

50

R$ 12,15

R$ 607,50

Suco de laranja integral. Suco de laranja integral (natural) em embalagem de 01 litro do produto. Pronto
para beber. Data de fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no rótulo do
produto. Embalado em garrafa, contendo, aproximadamente, 01 litro de suco. Na data da entrega não
deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Marca de Referência: Macrovita.
123 3007002000771 TAHINE OU PASTA SALGADA DE GERGELIM EMBALAGEM

10

R$ 37,50

R$ 375,00

Tahine. Pasta feita de sementes de gergelim de coloração marrom clara. Embalagem contendo 250 g do
produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto
124 3007002000995 TOUCINHO SUÍNO

quilograma

8

R$ 14,25

R$ 114,00

Toucinho suíno. Manta de toucinho suíno crua, sem sal, sem defumação com baixa camada de gordura.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
125 3007002004421 TRIGO DE CUSCUS

EMBALAGEM

10

R$ 21,64

R$ 216,40

Sêmola de trigo (cuscus), derivado do trigo que corresponde ao endosperma, a parte interior do grão.
Como resultado das operações a que o grão é sujeito, o cuscus quase não necessita ser cozido.
Embalagem em papelão resistente, sem sinais de violação e unidade, embalado internamente com
polietileno resistente e transparente. O produto deve ser isento de sujidades e corpos estranhos.
Embalagem em conformidade com a legislação sanitária vigente contendo 500g. Marca referência de
qualidade: Al badia.
126 3007002000926 VINAGRE DE ÁLCOOL

EMBALAGEM

40

R$ 2,17

R$ 86,80

Vinagre de álcool. Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool
procedente principalmente de matérias agrícolas. Vinagre padronizado, reﬁltrado, pasteurizado e
envasado para a distribuição no comércio em geral. Deve ter acidez de 4,15%. Acondicionado em
embalagem plástica ou garrafa pet. É um produto sem corantes, sem essências e sem adição de
açúcares. A embalagem deve conter 900 ml do produto.
127 3007002000928 VINAGRE DE ARROZ
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Vinagre de arroz. Vinagre obtido a partir do álcool etílico contido na matéria prima, saquê ou vinho de
arroz, é oxidado e transformado em ácido acético, sob a ação do ar na presença de micro-organismos
especíﬁcos. Este procedimento biológico, de origem natural, é denominado de acetiﬁcação e o produto
ﬁnal, assim obtido, é denominado de vinagre de arroz. Deve ter acidez de 4,15%. Deve ser acondicionado
em embalagem plástica ou garrafa pet. É um produto sem corantes, sem essências. e sem adição de
açúcares. A embalagem deve conter aproximadamente entre 500 a 750 ml do produto.
128 3007002000932 VINAGRE DE VINHO TINTO

EMBALAGEM

25

R$ 5,16

R$ 129,00

Vinagre de vinho tinto. O álcool etílico contido na matéria prima, vinho tinto, é oxidado e transformado
em ácido acético, sob a ação do ar na presença de micro-organismos especíﬁcos. Este procedimento
biológico, de origem natural, é denominado de acetiﬁcação e o produto ﬁnal, assim obtido, é denominado
de vinagre de vinho tinto. Deve conter apenas o aditivo anidrido sulfuroso, o qual serve como
antioxidante. É um produto sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Vinagre padronizado,
ﬁltrado, pasteurizado e envasado. Deve ter acidez de 4,15%. Deve ser acondicionado em embalagem
plástica ou garrafa pet. A embalagem deve conter aproximadamente 500 a 750 ml do produto.

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS
Grupo de Material

Total

3007 - GENEROS ALIMENTICIOS

R$ 100.598,47

3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

R$ 3.046,00
Total R$ 103.644,47

Expedição

Data

Rubrica

Autorização

Data

Almoxarifado

Rubrica

Data

Rubrica

Recebimento

Data

Rubrica
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
CONTRATOS
EMITIDO EM 16/03/2022 18:08

E

Esta requisição necessitará de autorização do Chefe da Unidade.

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Número da Requisição:

591/2022

Tipo da Requisição:

REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS

Status:

EM AQUISIÇÃO

Grupo de Material:

3007 - GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Requisitante:

11003501 - COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE /
CCOMP-CTE

Usuário:

janimar.freda - JANIMAR MEDEIROS FREDA

Destino da Requisição:

Enviado para Compra

Data de Cadastro:

07/03/2022

Valor da Requisição:

R$ 220,00

Opção Orçamentária:
Observações:

NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

LISTA DOS MATERIAIS
Item

Código Denominação

Medida

1 3007003001687 ERVILHA SECA

PACOTE

Quant.

Valor

Total

20 R$ 11,00 R$ 220,00

Ervilha seca. Ervilha, seca, partida, nova, de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente e
resistente, contendo 500 g do produto. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de
grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS
Grupo de Material

Total

3007 - GENEROS ALIMENTICIOS

R$ 220,00
Total R$ 220,00

Expedição

Data

Rubrica

Autorização

Data

Almoxarifado

Rubrica

Data

Rubrica

Recebimento

Data

Rubrica
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
CONTRATOS
EMITIDO EM 16/03/2022 18:09

E

Esta requisição necessitará de autorização do Chefe da Unidade.

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Número da Requisição:

598/2022

Tipo da Requisição:

REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS

Status:

EM AQUISIÇÃO

Grupo de Material:

3007 - GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Requisitante:

11003501 - COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE /
CCOMP-CTE

Usuário:

janimar.freda - JANIMAR MEDEIROS FREDA

Destino da Requisição:

Enviado para Compra

Data de Cadastro:

07/03/2022

Valor da Requisição:

R$ 1.560,00

Opção Orçamentária:
Observações:

NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

LISTA DOS MATERIAIS
Item

Código Denominação

Medida

1 3007002003361 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

Quant.

EMBALAGEM

Valor

Total

200 R$ 7,80 R$ 1.560,00

Farinha de trigo integral. Farinha obtida da moagem dos grãos inteiros do trigo, mantém a estrutura do
farelo, onde estão as ﬁbras alimentares e do gérmen, fonte de vitaminas e sais minerais do grão. Possui
vantagens nutricionais em relação à farinha de trigo branca, pois conta com a presença de nutrientes
essenciais como vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro e ﬁbras que são perdidos durante o
processamento da farinha de trigo comum. Possui coloração marrom clara, com aspecto e odor
característico. Fornecida em embalagem de plástico resistente, transparente, que seja possível visualizar
o produto, íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem deve conter 01 kg do produto.

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS
Grupo de Material

Total

3007 - GENEROS ALIMENTICIOS

R$ 1.560,00
Total R$ 1.560,00
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
EMITIDO EM 10/03/2022 03:21

Compras

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES
Licitação: 23292.006066/2022-79 - PE 11100/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.
Tipo:
MATERIAIS
Status:
LICITAÇÃO - EM PREPARAÇÃO

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especiﬁcação do Item
Requisição

1

2

3

4

5

6

7

Unid.

Marca

Proposta

Quant. Quant. Quant.
Int.
Ext.
Total

Valor Unit.

3007002000916 - CATMAT:
EMBALAGEM ---10
0
10
--0
AÇAFRÃO-DA-TERRA OU CURCUMÃ
Açafrão-da-terra ou curcumã. Açafrão-da-terra, tempero em pó de cor amarelada ou avermelhada, é extraído dos estigmas de ﬂores de uma variedade
de Crocus sativus. Pó isento de impurezas e umidade. Acondicionado em embalagem de, aproximadamente, 50 g, integra, atóxica, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. Livre de sujidades e contaminantes. A embalagem deve apresentar externamente dados de identiﬁcação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007002000927 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
ACETO BALSÂMICO OU VINAGRE BALSÂMICO
Aceto balsâmico ou vinagre balsâmico. Vinagre de vinho tinto obtido a partir de mosto de uva, em ótimo grau de maturação. É obtido através da
fermentação do uvas típicas Trebbiano e Lambrusco. A formulação do aceto balsâmico consta de um processo lento de fermentação desenvolvido em
diversos barris de diferentes tipos de madeira. Acondicionado em embalagem de acordo com a legislação vigente. A embalagem deve conter 500 ml
do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002000851 - CATMAT:
EMBALAGEM ---8
0
8
--0
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET
Achocolatado em pó diet. Sem açúcar e sem lactose. Próprio para dietas com restrições de açúcares. Aprovado pela Associação Nacional de Assistência
ao Diabético. A embalagem deve conter 200 g de peso líquido do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
8
3007002003838 - CATMAT:
PACOTE
---60
0
60
--0
AÇUCAR CRISTAL
AÇÚCAR CRISTAL - Açúcar cristal. Produto 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, com embalagem primárias em plástico resistente que
garanta a integridade do produto até o consumo, contendo 01 kg do produto, reembaladas em fardos reforçados, com prazo de validade de 04 meses a
cada fornecimento. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária
for transparente. Marca de referencia de qualidade - Doçula.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
3007001003808 - CATMAT:
EMBALAGEM ---50
0
50
--0
AÇÚCAR DE BAUNILHA
AÇÚCAR BAUNILHA TAMBÉM CONHECIDO COMO AÇÚCAR VANILLA OU VANILLE, VANILLA SUGAR, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40G, DE ORIGEM
VEGETAL, CONSTITUÍDO POR SACAROSE E AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, COM ASPECTO SÓLIDO E CRISTAIS BEM DEFINIDOS, ODOR E SABOR
PRÓPRIOS DO PRODUTO, SEM UMIDADE, SEM EMPEDRAMENTOS, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,
COM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 MESES A CADA
FORNECIMENTO. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM. MARCA DE REFERÊNCIA: CHELLI
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
3007002003345 - CATMAT:
PACOTE
---130
0
130
--0
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO
Açúcar de confeiteiro. Produto 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 contendo
500 g do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
130
3007001000602 - CATMAT:
PACOTE
---15
0
15
--0
AÇÚCAR DEMERARA - EMBALAGEM 1KG
Açúcar demerara - Embalagem 1kg. De origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultante da purgação do
açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor amarela, 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, em embalagem primária plástica resistente que garanta a integridade do
produto até o consumo, reembaladas em fardos reforçados, contendo 01 (um) quilo, prazo de validade de 01 (um) ano a cada fornecimento. A data de
validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
TOTAL LICITADO:
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especiﬁcação do Item
Requisição

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Unid.

Marca

Proposta

Quant. Quant. Quant.
Int.
Ext.
Total

Valor Unit.

3007002000866 - CATMAT:
PACOTE
---80
0
80
--0
AÇÚCAR IMPALPÁVEL
Açúcar impalpável, composto por açúcar reﬁnado ﬁnamente moído e amido de milho. Empregado na decoração de bolos, doces, sonhos, croissants e
outros produtos de confeitaria ﬁna. O amido encontrado no açúcar impalpável permite que o açúcar se mantenha seco quando pulverizado sobre os
doces, de forma a impedir a absorção do açúcar pela gordura proveniente dos doces, mantendo inalterado o seu visual. Apropriado para a montagem
de glacês, cremes, pasta americana ou outros tipos de coberturas ﬁnas para bolos decorados. Encontrado em embalagem plástica, contendo 1kg do
produto. Validade mínima de 5 meses após a data de fabricação. O produto deve ser branco, livre de impurezas e sujidades.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80
3007002005019 - CATMAT:
EMBALAGEM ---30
0
30
-0
ÁGAR-ÁGAR EM GOMA
Ágar-ágar em goma. Geleiﬁcante pra uso culinário. Grau alimentício. Embalagem com 30 g do produto. Marca de referência Arcolor ou Mix.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30

--

3007002000856 - CATMAT:
EMBALAGEM ---35
0
35
--0
ALCAPARRAS
Alcaparras. Alcaparras miúdas, em conserva, acondicionados em embalagem de vidro ou sachê pouches plástico, limpa, resistente, vedada
hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem e não amassada. A embalagem deve conter aproximadamente 100 g de peso líquido drenado do produto.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade
do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
35
3021001000792 - CATMAT:
EMBALAGEM ---30
0
30
-0
ÁLCOOL GEL ACENDEDOR
Álcool gel acendedor 80 Inpm para fogareiro - Álcool gelatinoso próprio para acender fogareiros, lareiras e churrasqueiras, utilizados para aquecer
recipientes com alimentos dispostos em buﬀet. Embalagem de no mínimo 500g.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007002003842 - CATMAT:
UNIDADE
---20
0
20
-0
ALICHE OU FILÉ DE ANCHOVA EM CONSERVA
Aliche ou ﬁlé de anchova em conserva, embalagem entre 80 a 130g de peso líquido. Apresentação: ﬁlés de peixe conservados em óleo comestível e
sal, embalados em vidro ou lata, Validade de no mínimo 06 meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve apresentar
externamente: dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de
registro n o Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

--

--

3007002003364 - CATMAT:
quilograma
---10
0
10
--0
AMÊNDOA EM LASCAS A GRANEL
Amêndoa em lascas a granel. Amêndoa em lascas, sem casca, da melhor qualidade. Acondicionada em embalagem feita de plástico atóxico e
resistente, apresentando externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além
das informações nutricionais e número de registro. Validade mínima de 4 meses a contar da data de recebimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007002000814 - CATMAT:
PACOTE
---25
0
25
--0
AMENDOIM
Amendoim. Amendoim descascado, limpo e selecionado para uso culinário. Acondicionado em embalagem contendo entre 400 e 500 g do produto,
feita de plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente apresentando externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do
produto, prazo de fabricação e prazo de validade além das informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
3007001003801 - CATMAT:
EMBALAGEM ---20
0
20
--0
ANIS ESTRELADO A GRANEL
ANIS ESTRELADO A GRANEL 100G. SEMENTES NA FORMA DE ESTRELAS DE ANIS-ESTRELADO (ILLICIUM VERUM), TAMBÉM CHAMADO DE ANIS-DASIBÉRIA, BADIANA, FUNCHO-DA-CHINA. AS SEMENTES DEVEM TER A FORMA DE ESTRELA, SEM FISSURAS. PURA, LIVRE DE SUJIDADES E
CONTAMINANTES. EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO
DE LOTE DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6
MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. LOCAL DE ENTREGA CAMPUS FLORIANÓPOLIS - CONTINENTE.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007002000791 - CATMAT:
PACOTE
---15
0
15
--0
ARROZ JAPONÊS
Arroz japonês. Arroz próprio da culinária japonesa, tipo 1, tipo novo – Shin Mai, tipo E.E. A.A. 406, classe longo, subgrupo polido. Embalado em pacote
de plástico resistente e transparente, e sem sujidades ou corpos estranhos. O pacote deve ter conter 1 kg do produto. Marca de referencia de
qualidade: Yanagi, Mirokumai
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002000802 - CATMAT:
PACOTE
---50
0
50
--0
ARROZ PARBOILIZADO
Arroz parboilizado. Produto industrializado, com grão longo e ﬁno, os grãos apresentam uma coloração amarelada, em decorrência do tratamento
hidrotérmico. Fornecido em embalagem plástica resistente e transparente, sem sujidades ou corpos estranhos. O pacote deve conter 01 kg do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
TOTAL LICITADO:
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especiﬁcação do Item
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3007002004423 - CATMAT:
LATA
---100
0
100
--0
ATUM SÓLIDO AO NATURAL
Atum sólido ao natural. Branco, sólido, cozido, ao natural (em conserva a base de água), preparado com pescado limpo e eviscerado. Embalagem de
folha de ﬂandres, limpa, resistente, vedada hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada, contendo aproximadamente 170 g de peso
líquido e 120 g de peso drenado do produto. Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais,
número de lote data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF,
atendendo as especiﬁcações técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual no 12.486 de 20/10/78. Data de validade mínima de 4 meses a contar da data de
entrega do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
3007002003745 - CATMAT:
quilograma
---2
0
2
--0
AVELÃS A GRANEL
Avelãs a granel. Sem casca ou lascas de cascas aderidas, em pedaços, sem sujeiras, sem mofos, sem pontos de podridão, rígida, da melhor qualidade.
Produzida, embalada e entregue conforme a legislação sanitária vigente. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
2
3007002003389 - CATMAT:
EMBALAGEM ---200
0
200
-0
AZEITE DE OLIVA
Azeite de oliva puro, embalagem de 500 ml. Azeite extravirgem, não-reﬁnado, sem misturas, prensado à frio, com teor de acidez menor do que 1%,
embalado em garrafa de vidro ou lata (folha de ﬂandres) não-amassada, resistente, que garanta a integridade do produto até o consumo, contendo
500 ml do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, e informações
nutricionais e prazo de validade de pelo menos 1 ano a cada recebimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200
3007002000436 - CATMAT:
Kg
---15
0
15
-0
BERBIGÃO LIMPO, SEM SUJIDADES.
Berbigão limpo, sem sujidades. Procedência: Ribeirão da Ilha - Florianópolis. Isento de algas ou iodo. Colhido com no máximo 24 horas de
antecedência. Acondicionado em caixas térmicas com uma camada fundente de gelo. Isento de cheiros não característicos do produto. Embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15

--

--

3007003001621 - CATMAT:
CAIXA
---30
0
30
--0
BIOMASSA DE BANANA VERDE
Biomassa de Banana Verde. Produto 100% composto por ingredientes naturais, composto pelo fruto e polpa da banana, livre de ingredientes
alergênicos (lactose, glúten, ovo, soja, amendoim, gergelim, nozes, peixe e mariscos), livre de agrotóxicos e metais pesados, sem adoçantes artiﬁciais,
livre de corantes artiﬁciais, sem aromatizante artiﬁcial, sem conservantes e sem açúcar. Embalagem com 240 g a 250 g do produto. Marca de
referência de qualidade: La Pianezza.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007001000580 - CATMAT:
UNIDADE
---20
0
20
--0
BISCOITO, TIPO ÁGUA E SAL
Biscoito salgado, tipo água e sal: Embalagem com aproximadamente 400g. Biscoito salgado de água e sal. Ingredientes contidos no produto: farinha de
trigo rica com ferro e ácido fálico, gordura vegetal interesteriﬁcada, leite em pó, sal e malte, fermento biológico, fermento químico: bicarbonato de
sódio e fosfato monocálcico. Contém glúten. Embalagem em polipropileno resistente, integra e sem sinais de violação contendo data de fabricação,
data de validade, número do lote, informações nutricionais e peso. Marca referência de qualidade: Parati, Isabela.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007001003645 - CATMAT:
PACOTE
---20
0
20
-0
BOLACHA DOCE DE AMIDO DE MILHO OU TIPO MARIA
Bolacha doce de amido de milho, ou tipo “Maria”. Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico,hermeticamente vedados, com
aproximadamente 400 g e embalados em embalagem limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as
especiﬁcações técnicas da NTA 48 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

--

3007006003654 - CATMAT:
PACOTE
---30
0
30
--0
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL; COMPOSTO POR CAFÉ ARÁBICA, ADMITIDO, NO MÁXIMO, 15% DE GRÃO CONILLON; EM PÓ HOMOGÊNEO,
TORRA MÉDIA-CLARA.CARACTERÍSTICA DA BEBIDA: MOLE, ISENTA DE GOSTO RIO ZONA; CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA Nº8, DE 11 DE
JUNHO DE 2003. ASPECTO: GRÃOS DE CAFÉ DOS TIPOS 2 A 4, DA COB – CLASSIFICAÇÃO OFICIAL BRASILEIRA.EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER
EMBALADO A VÁCUO PURO EM ENVOLTÓRIO DE ALUPOLI, COM FECHAMENTO HERMÉTICO, COM PESO DE 500 GRAMAS E ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELÃO ONDE DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, O REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO.
PRAZO DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CLASSIFICAÇÃO: NO
MÁXIMO 10% PVA (GRÃOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS).NOTA MÍNIMA DA QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA: 7,00 PONTOS. LAUDOS: DEVERÃO SER
APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS, EM ORIGINAIS OU CÓPIA AUTENTICADA, EMITIDOS POR LABORATÓRIO HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA
SAÚDE OU ACREDITADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO OU INMETRO: LAUDO TÉCNICO E/OU LABORATORIAL DO
CAFÉ COTADO, NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, INDICANDO SUAS CARACTERÍSTICAS
FÍSICO-QUÍMICAS (EXIGIDAS PARA CADA 100 GRAMAS), QUAIS SEJAM: UMIDADE MÁXIMA EM 5% E CAFEÍNA NO MÍNIMO EM 0,7%; LAUDO TÉCNICO E/OU
LABORATORIAL DO CAFÉ COTADO, NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, INDICANDO SUAS
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, (LAUDO BROMATOLÓGICO) CONTENDO AS SEGUINTES ANÁLISES: SENSORIAL, MICROBIOLÓGICA, MICROSCOPIA E
ROTULAGEM, QUE ATENDAM AO PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE: RESOLUÇÃO ANVISA N. 277, DE
22/9/2005; RESOLUÇÃO ANVISA/RDC N. 12, DE 2/01/2001; RESOLUÇÃO ANVISA/RDC N. 175, DE 28/7/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 8, DE 11 DE
JUNHO DE 2003 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. LAUDO DO NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE, EMITIDO, NO MÁXIMO, HÁ
180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, POR INSTITUIÇÃO DE RECONHECIDA COMPETÊNCIA, CONSIDERANDO QUE A NOTA
TOTAL LICITADO:
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Gestora

MÍNIMA DA QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA É DE 7,00 PONTOS. OS PRODUTOS SERÃO CONDUZIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE SENSORIAL,
PREPARADO POR PROFESSOR(ES) DA ÁREA DE BEBIDAS DO IFSC QUE AVALIARÁ(ÃO) GRANULOMETRIA, TORRA E ASPECTO DO PÓ, BEM COMO O AROMA
E SABOR DA BEBIDA PREPARADA, RESPEITADA A PROPORÇÃO DE 100G PARA 1L DE ÁGUA QUENTE SEM FERVER, APROVANDO OU RECUSANDO O
PRODUTO APÓS EMISSÃO DE LAUDO DE ANÁLISE SENSORIAL. APRESENTAR UM PACOTE DE AMOSTRA. MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE:
MELITTA, BOM JESUS, TRÊS CORAÇÕES.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
26

27

28

29

30

31

32

33

34

4 of 15

3007008004170 - CATMAT:
quilograma
---50
0
50
--0
CAMARÃO, PEQUENO, LIMPO, CONGELADO.
Camarão, pequeno, limpo, congelado. Crustáceo in natura, espécie: camarão; Tamanho: pequeno. Apresentação: descascado (sem a carapaça, rabo ou
cabeça), íntegro (sem furos ou rasgos), translúcido e brilhante. Sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade deve
ser considerado o peso descongelado do item.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
3007002003802 - CATMAT:
EMBALAGEM ---40
0
40
--0
CANELA EM PAU OU CANELA EM RAMA PEQUENA EMB 20G
CANELA EM PAU OU CANELA EM RAMA PEQUENA. CANELA PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E SECAS, EM FORMA DE SEMI TUBOS. PURA, LIVRE DE
SUJIDADES E CONTAMINANTES. EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A
EMBALAGEM DEVE CONTER, APROXIMADAMENTE, 20 G DE PESO LÍQUIDO DO PRODUTO. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA
DE ENTREGA DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CHELLI. FAZER ENTREGA DO PRODUTO NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS CONTINENTE.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002003503 - CATMAT:
Pote
---15
0
15
--0
CARBOXIMETILCELULOSE OU CMC
Carboximetilcelulose – CMC. Composto hidrocoloide obtido por meio do processamento químico da celulose (composto orgânico natural que compõem
as paredes das células vegetais), produto utilizado como espessante, estabilizante e agente de corpo. Permite uma maior elasticidade e rápida
secagem em pasta americana, bala de goma, etc, além de evitar que a massa “quebre” em modelagens como ﬂores, babados, drapeados, etc.
Embalagem contendo entre 40 a 50 g. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Marca de referência: Arcolor ou
Mago.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002005020 - CATMAT:
EMBALAGEM ---30
0
30
--0
CARDAMOMO EM SEMENTES
Cardamomo em sementes – embalagem com aproximadamente 15 gramas do produto. Cardamomo, planta cujo nome cientíﬁco é Elettaria
cardamomum, em bagas, para uso alimentício, de origem natural, com odor característico, sem mofos e isentos de impurezas. Acondicionado em
embalagem, integra, atóxica, resistente, vedada e limpa. Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 4
meses a contar da data de entrega do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007002000347 - CATMAT:
QUILO
---10
0
10
--0
CARNE DE SOL
Carne de sol. Carne salgada ligeiramente e seca conhecida popularmente como carne de sol. Carne com coloração mais avermelhada do que o charque
e possui mais umidade do que o charque. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007003005349 - CATMAT:
EMBALAGEM ---8
0
CHIA
Chia. Ingredientes: sementes de chia. Própria para consumo humano. Embalagem com 150 g do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
8

0

8

--

--

3007002004666 - CATMAT:
BARRA
---30
0
30
--0
CHOCOLATE 70% CACAU, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE
Chocolate 70% cacau, sem glúten e sem lactose – Chocolate em barra, contendo 70% de cacau, livre de glúten e de lactose. Fornecida em embalagem
lacrada, limpa, resistente e atóxica. A embalagem deve conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto e
informações nutricionais. Barra de 90 a 100 g do produto. Marca de referência de qualidade: Nugali, Callebaut, Divine, 1891 da Neugebauer
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007001003810 - CATMAT:
EMBALAGEM ---30
0
30
-0
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO PARA COBERTURA EM BARRA: EMBALAGEM DE 1KG. CHOCOLATE EM BARRA PARA CULINÁRIA, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, COMPOSTO BASICAMENTE POR MASSA DE CACAU, LEITE EM PÓ, SACAROSE, MANTEIGA DE CACAU E AROMATIZANTES. SEM GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA. PODERÁ CONTER AINDA ALGUNS MINERAIS, COMO FERRO, POTÁSSIO, COBRE, MANGANÊS E MAGNÉSIO. MARCA DE
REFERÊNCIA: GAROTO, NESTLÉ - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30

--

3007002000908 - CATMAT:
BARRA
---30
0
30
--0
CHOCOLATE AO LEITE PURO
Chocolate ao leite puro. Chocolate ao leite puro, em barra, para derretimento e temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês, tortas e doces
gelados. Acondicionado em embalagem plástica em conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter 01 kg do produto.
TOTAL LICITADO:
R$ 0,00
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535/2022

11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

Quant. Quant. Quant.
Int.
Ext.
Total

Valor Unit.

Total

30

3007001003811 - CATMAT:
EMBALAGEM ---30
0
30
-0
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO PARA COBERTURA EM BARRA: EMBALAGEM DE 1KG. CHOCOLATE EM BARRA PARA CULINÁRIA, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, COMPOSTO BASICAMENTE POR MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ, SACAROSE E AROMATIZANTES. SEM GORDURA VEGETAL
HIDROGENADA. PODERÁ CONTER AINDA ALGUNS MINERAIS, COMO FERRO, POTÁSSIO, COBRE, MANGANÊS E MAGNÉSIO. MARCA DE REFERÊNCIA:
GAROTO, NESTLÉ. - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30

--

3007002000909 - CATMAT:
BARRA
---20
0
20
--0
CHOCOLATE BRANCO PURO
Chocolate branco puro. Chocolate branco puro, em barra, para derretimento e temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês, tortas e doces
gelados. Acondicionado em embalagem plástica em conformidade com a legislação sanitária vigente. Ingredientes: açúcar, manteiga de cacau, leite
em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, gordura vegetal, extrato de malte, emulsiﬁcantes: lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato e aromatizante. Pode conter traços de amendoim, avelã, castanha de caju, ovo, soja e trigo. A embalagem deve conter informações
nutricionais e data de validade do produto. Embalagem com no mínimo 01 kg do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007002005021 - CATMAT:
EMBALAGEM ---40
0
40
--0
CHOCOLATE MEIO AMARGO DIET
Chocolate meio amargo (50% cacau) puro, sem adição de açúcares (diet). Chocolate meio amargo, em barra, para derretimento e temperagem no
preparo de bombons, mousses, pavês, tortas e doces gelados. Embalagem em conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem de 400g.
Marca de referência: Diatt
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002000897 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
COALHO LÍQUIDO
Coalho líquido. Coalho líquido (ex. quimosina e pepsina, 1:3.000) usado para coagular leite para o preparo de queijos, procedente de enzimas
digestivas de estômago bovino ou suíno, acondicionado em embalagem plástica com aproximadamente 200 ml, atóxica, limpa e não violada. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade
do produto, número do registro no Ministro da Agricultura e carimbo de inspeção.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002004410 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
COGUMELO SHITAKE SECO
Cogumelos secos. Shitakes são cogumelos muito utilizados na culinária japonesa. De primeira qualidade, coloração branco, talo e chapéu íntegros, Não
deve apresentar manchas, mofos, sujidades, amassados ou partes quebradas. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que não provoque
alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos, contendo aproximadamente 100g.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002000323 - CATMAT:
quilograma
---20
0
20
-0
COSTELA SUÍNA SALGADA
Costela suína salgada. Costela suína cortada em pedaços de aproximadamente 70 g. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

--

3007002000094 - CATMAT:
Pote
---10
0
10
--0
CREME DE AMENDOIM
Creme de amendoim. Pasta ou creme de amendoim feito com amendoins selecionados e mel. Acondicionado em embalagem redonda de polipropileno
reutilizável, com 250g, atóxica, limpa, não violada, resistente, com rótulo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade e quantidade do produto, validade de 8 meses a partir da data de entrega.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007008004090 - CATMAT:
EMBALAGEM ---80
0
80
--0
CREME DE LEITE FRESCO Creme de leite fresco, pasteurizado em embalagem tipo garrafa plástica, contendo 500 g do produto. O produto apresenta-se em estado líquido,
semelhante ao leite integral, com teor mínimo de gordura de 35%. Esse produto deve ser mantido refrigerado. Produto pasteurizado, que ao ser batido
vira chantili. Com validade mínima de 10 dias para o vencimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80
3007002000893 - CATMAT:
CAIXA
---200
0
200
-0
CREME DE LEITE LIGHT
Creme de Leite, com gordura láctea máxima de 20%, embalagem contendo 200 gramas de peso líquido. Embalagem tetrapack, com data de
fabricação, validade e lote. Conservado em ambiente seco e arejado. Validade de no mínimo 04 meses na data de entrega.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200

--

3007002000679 - CATMAT:
quilograma
---10
0
10
--0
EISBEIN DEFUMADO OU JOELHO SUÍNO COZIDO E DEFUMADO
Eisbein defumado. Joelho suíno cozido e defumado, resfriado, com validade mínima de 30 dias após data de fabricação ou congelado com validade
mínima de 3 meses a partir da data de fabricação. Marca de referência de qualidade: Berna.
TOTAL LICITADO:
R$ 0,00

3/10/22, 3:22 PM
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535/2022

11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

Valor Unit.

Total

10

3007002000766 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
ERVA-DOCE SECA
Erva-doce seca. Erva doce, de nome cientíﬁco Pimpinella anisum L, também conhecida por Anis verde, constituída de frutos maduros inteiros limpos e
secos. Pura, livre de sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura, contendo, aproximadamente,
40 g de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002000767 - CATMAT:
EMBALAGEM ---20
0
20
-0
ERVAS SECAS DE PROVENCE
Ervas secas de provence. Selecionado de ervas de provence composto por manjericão, alecrim, salva, manjerona, louro, segurelha e tomilho.
Embalagem contendo entre 10g e 15g de peso líquido do produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Marca de referência de qualidade: Bombay.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

--

3007003001687 - CATMAT:
PACOTE
---20
0
20
--0
ERVILHA SECA
Ervilha seca. Ervilha, seca, partida, nova, de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente e resistente, contendo 500 g do produto. Deve ter
Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de
entrega.
591/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007002003357 - CATMAT:
EMBALAGEM ---35
0
35
--0
FARINHA DE ARROZ BRANCA
Farinha de arroz branca. Farinha de arroz obtida a partir da moagem de grãos selecionados de arroz polido. Cor branco típico, odor e sabor
característicos, aspecto de pó ﬁno homogêneo. Deve ser fornecida em embalagem com 1kg do produto. Marca de referência de qualidade: Fazenda e
Urbano.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
35
3007003001032 - CATMAT:
PACOTE
---20
0
20
--0
FARINHA DE FEIJÃO-FRADINHO OU FARINHA PARA ACARAJÉ
Farinha de feijão-fradinho ou farinha para acarajé. Embalagem com 500 g do produto, com 100% de feijão-fradinho, grãos, descascados, sem misturas,
cor bege clara. Não pode apresentar pontos de mofo ou presença de insetos. Deve estar no prazo de validade. Produzido, embalado e entregue
conforme legislação vigente. Marca de referência de qualidade: Oyá.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007002000691 - CATMAT:
EMBALAGEM ---20
0
20
-0
FARINHA DE GRÃO-DE-BICO
Farinha de grão-de-bico. Produto de grau alimentício. Composta por grão de bico moído, preferencialmente sem glúten. Fornecida em embalagem
lacrada, limpa, resistente, atóxica e rotulada conforme a legislação. Embalagem contendo entre 200 e 250g.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

--

3007002004669 - CATMAT:
EMBALAGEM ---10
0
10
--0
FARINHA DE LINHAÇA DOURADA ESTABILIZADA
Farinha de linhaça dourada estabilizada. Farinha obtida a partir da moagem dos grãos de linhaça dourada e estabilizada contra a oxidação. Fornecida
em embalagem lacrada, limpa, resistente e atóxica. A embalagem deve conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do
produto, data de fabricação, validade e informações nutricionais. Sem formação de grumos, presença de sujidades e qualquer contaminante. O produto
deve ser, preferencialmente, isento de glúten. A embalagem deve conter 200g do produto. Marca de referência de qualidade: Jasmine
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007002003751 - CATMAT:
PACOTE
---30
0
30
--0
FARINHA DE MANDIOCA FINA
Farinha de mandioca ﬁna em embalagem de 1 kg. Farinha de mandioca, ﬁna, totalmente branca, crua, embalada em pacotes plásticos, transparentes,
limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos, contendo
aproximadamente 1 kg do produto. A farinha não pode apresentar coloração diferente da cor branca. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto e atender as especiﬁcações
técnicas da NTA 34 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007002000831 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
FARINHA DE QUINOA
Farinha de quinoa. Chenopodiun quinoa, obtida da moagem dos grãos inteiros da quinoa, mantém a estrutura do farelo, onde estão as ﬁbras
alimentares, fonte de vitaminas e sais minerais do grão. Possui coloração marrom clara, com aspecto e odor característico. Embalagem íntegra, sem
furos ou características distintas. A embalagem deve conter 150 g do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007003001004 - CATMAT:
PACOTE
0

--

--

--

20

0

20

--

--

TOTAL LICITADO:
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FARINHA DE TRIGO GRANO DURO
Farinha de trigo grano duro. Também conhecida como semolina de grano duro, utilizada para fabricar massas, pizzas, doces sírios e sopas. Torna as
pizzas mais crocantes, melhora o resultado da receita de massas caseiras, tornando-as mais consistentes e amarelas. Possui pequenos grãos
amarelados. Embalagem íntegra, sem furos ou rasgos, contendo 1 kg do produto. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
55

56

57

58

59

60

61

62

3007003001622 - CATMAT:
PACOTE
---40
0
40
--0
FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL
Farinha de trigo industrial. Embalagem 25 kg. Farinha de trigo industrial, para uso em paniﬁcação, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido
a partir da moagem do trigo duro, limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20%, com no mínimo 7% de proteína, umidade mínima entre
13,5 a 15%, glúten úmido acima de 26%, glúten seco acima de 8,5%, farinograﬁa (absorção de água) mínimo de 59%, estabilidade farinograﬁa mínimo
de 10 minutos, falling number mínimo de 240 segundos, alveograma P/L: 0,95 a 1,45, 98% do produto deverá passar através de peneira com abertura
de malha de 250µm, ausência de sujidades, parasitos e larvas, determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Embalagem de sacos de raﬁa,
embalado internamente com polietileno, contendo 25 kg do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002003361 - CATMAT:
EMBALAGEM ---200
0
200
--0
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
Farinha de trigo integral. Farinha obtida da moagem dos grãos inteiros do trigo, mantém a estrutura do farelo, onde estão as ﬁbras alimentares e do
gérmen, fonte de vitaminas e sais minerais do grão. Possui vantagens nutricionais em relação à farinha de trigo branca, pois conta com a presença de
nutrientes essenciais como vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro e ﬁbras que são perdidos durante o processamento da farinha de trigo comum.
Possui coloração marrom clara, com aspecto e odor característico. Fornecida em embalagem de plástico resistente, transparente, que seja possível
visualizar o produto, íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem deve conter 01 kg do produto.
598/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200
3007002004411 - CATMAT:
UNIDADE
---20
0
20
--0
FAVA DE BAUNILHA
Fava da Vanilla, obtida da ﬂor de orquídeas do genero Vanilla, convenientemente manipulada. O produto é designado baunilha ou fava de baunilha.
Deve ser constituída por duas favas maduras, sãs e limpas. Deve estar isenta de corantes e aromatizantes artiﬁciais. Aspecto: Fava. Cor: pardo-negra,
mais ou menos brilhante. Cheiro: aromático, característico. Sabor: próprio. Acondicionados em embalagens, integras, atóxicas, resistentes, limpas,
vedadas hermeticamente, contendo cada uma, duas favas. Pura em tubos pequenos ou embalagens plásticas livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade
do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007001003817 - CATMAT:
EMBALAGEM ---14
0
14
-0
FIBRA DE TRIGO
Fibra do trigo (também conhecido por farelo de trigo). Acondicionado em embalagem resistente com identiﬁcação e informações legais obrigatórias.
Embalagem com 200g a 250g do produto. Marca de referência: Vitao e Jasmine.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
14

3007002003334 - CATMAT:
quilograma
---40
0
40
--0
FILÉ DE PEIXE ESPADA
Filé de peixe espada. Peixe in natura, espécie: Espada. Apresentação: ﬁlé congelado, íntegro (sem furos ou rasgos). Carne rígida e ﬁrme, sem odor de
amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade mínima
a contar da data de entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade, deve ser considerado o peso descongelado do item. PEDIDO MÍNIMO DE 5KG.
ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002000733 - CATMAT:
quilograma
---40
0
40
-0
FILÉ DE PEIXE LINGUADO GRANDE E FRESCO
Filé de peixe linguado fresco. Peixe in natura, espécie: linguado. Apresentação: ﬁlé de linguado, fresco pesando entre 400g e 900g, íntegro (sem
rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não
pode afundar). Sem odor de amoníaco. Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO 5KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40

--

3007002000982 - CATMAT:
quilograma
---40
0
40
--0
FILÉ DE PEIXE PESCADA BRANCA
Filé de peixe pescada branca, congelado. Peixe in natura, espécie: pescada branca. Apresentação: ﬁlé inteiro, congelado, íntegro (sem rasgos, cortes
ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar).
Coloração: branco translúcido. Sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade deve ser considerado o peso
descongelado do item.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002000735 - CATMAT:
quilograma
---50
0
50
--0
FILÉ DE PEIXE ROBALO FRESCO
Filé de peixe robalo fresco. Peixe in natura, espécie: robalo. Apresentação: ﬁlé inteiro, fresco, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem
vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Coloração: branco. Sem
odor de amoníaco. Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
TOTAL LICITADO:
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3007003000979 - CATMAT:
quilograma
---40
0
40
--0
FILÉ FRESCO DE PEIXE ATUM
Filé fresco de peixe atum. Peixe in natura, espécie: atum. Apresentação:pedaço de ﬁlé com aproximadamente 1kg, sendo este retirado da parte mais
próxima da cabeça (do lombo do peixe, sem a parte ﬁna da barriga), fresco, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas,
espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Coloração: vermelho ﬁrme. Sem odor de
amoníaco. Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002004741 - CATMAT: embalagem
---25
0
25
-0
de 500 g
FLOCÃO DE MILHO PRÉ-COZIDO
Flocão de milho pré-cozido sem sal = Farinha de milho pré-cozida, amarela, conhecida como ﬂocão de milho, de primeira qualidade, usado para o
preparo de bolos, pães, cuscuz e mingau. Embalagem de 500 gramas. Sem Glúten. Não pode apresentar sujidades, fungos, carunchos. Marca de
referência = Sinhá
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
3007002004740 - CATMAT: embalagem
---25
0
25
-0
de 500 g
FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS
Flocos de milho pré-cozidos sem sal = farinha de milho pré-cozida sem sal, amarela, de primeira qualidade, usado para o preparo de Cuscuz, bolos,
tortas. Conhecida como Cuscuz. Embalagem de 500 gramas. Não pode apresentar sujidades, fungos, carunchos. Marca de referência = Sinhá
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25

--

--

3007003001469 - CATMAT:
quilograma
---20
0
20
--0
FRAMBOESA VERMELHA CONGELADA
Framboesa vermelha congelada. Fruta in natura congelada, tipo: framboesa (frutas pequenas e vermelhas, brilhantes, sabor característico e
suculentas, aplicação alimentar. Apresentação: limpo, íntegro, ﬁrme, sem rachaduras, sem podridão, sem estar em estágio de amadurecimento muito
adiantado, com polpa doce e abundante, sem manchas, sem deformações. Coloração vermelho intenso, uniforme e brilhante. Pouco tempo de
estocagem. Bem desenvolvida com tamanho unitário e grau de maturidade adequados ao produto. Isento de insetos ou parasitas, bem como de danos
por estes provocados. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não
transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007002000314 - CATMAT:
EMBALAGEM ---60
0
60
--0
FRUTAS CRISTALIZADAS
Frutas cristalizadas. Formado por mistura de mamão, laranja, ﬁgo e abacaxi no caso de misturas de frutas, em que não haja predominância
signiﬁcativa de nenhuma delas (em peso). Acondicionadas em sacos de polietileno, integro, atóxico, resistentes, vedado hermeticamente e limpo,
contendo, aproximadamente, 250g de peso líquido do produto. As frutas devem apresentar sabor e aroma característico, sem presença de umidade.
Sem a presença de sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais,
número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
3007002003373 - CATMAT:
PACOTE
---30
0
30
-0
FUBÁ OU FARINHA DE MILHO
Fubá ou farinha de milho. Fubá de milho amarelo, obtido pela torração do grão de milho desgerminado ou não, previamente macerado, socado e
peneirado, isento de matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, embalagem de polietileno,
atóxico, transparente, resistente e validade mínima de 6 meses. A embalagem deve conter 01 kg do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30

--

3007002000124 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
GELATINA DE SABOR ABACAXI
Gelatina de sabor abacaxi. Gelatina em pó, sabor abacaxi em perfeito estado granulométrico. Sem grumos, no perfeito estado de validade e embalado
em saquinho plástico. Embalagem com aproximadamente 25 g do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002000125 - CATMAT:
PACOTE
---40
0
40
-0
GELATINA INCOLOR EM FOLHAS
Gelatina incolor em folhas, sem sabor Embalagem 10 g. Gelatina em folha, sem sabor, incolor, em perfeito estado de validade e embalado em
saquinhos plásticos. Embalagem de 10 g (5 folhas).
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40

--

3007002000081 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
GELEIA DE LARANJA CREMOSA
Geleia de laranja cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma característicos. Produzida, embalada e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Embalagem com aproximadamente 320 g do produto. Validade mínima a contar da data de recebimento: 12 meses.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002000082 - CATMAT:
Pote
---20
0
20
--0
GELEIA DE MORANGO
Geleia de morango cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma característicos. Produzida, embalada e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter aproximadamente 320 g do produto. Deve ter validade mínima de 12 meses a contar da data
de recebimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
TOTAL LICITADO:
R$ 0,00
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3007002000918 - CATMAT:
EMBALAGEM ---12
0
12
--0
GERGELIM BRANCO EM SEMENTE
Gergelim branco em semente. Produto limpo, íntegro, da melhor qualidade, sem sujeira. Acondicionado em embalagem feita de plástico atóxico e
resistente, apresentando externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além
das informações nutricionais e número de registro. A embalagem deve conter 150 g do produto. Validade mínima de 6 meses a contar da data de
recebimento. Marca de referência de qualidade: Jasmine.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
12
3007002000919 - CATMAT:
EMBALAGEM ---25
0
25
--0
GERGELIM PRETO EM SEMENTES
Gergelim preto em sementes. Produto limpo, íntegro, da melhor qualidade e sem sujeira. Acondicionado em embalagem feita de plástico atóxico e
resistente, apresentando externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além
das informações nutricionais e número de registro. A embalagem deve conter 100 g do produto. Validade mínima de 6 meses a contar da data de
recebimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
3007002000921 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
-0
GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO
Gérmen ou germe de trigo tostado. Acondicionado em embalagem resistente com identiﬁcação e informações legais obrigatórias. Embalagem com
500g do produto. Marca de referência: Jasmine e Campo Verde.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002003367 - CATMAT:
EMBALAGEM ---20
0
20
-0
GÉRMEN DE TRIGO.
Gérmen de trigo. Complemento alimentar onde está concentrada a maior parte dos nutrientes do grão de trigo. Apresenta coloração marrom, em
forma de pequenas ﬁbras. Acondicionado em embalagem de plástico resistente, que permita visualizar o produto, íntegra, sem sinais de violação,
apresentando marcações. A embalagem deve conter 500 g do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007002000836 - CATMAT:
EMBALAGEM ---20
0
20
0
GOMA XANTANA EM PÓ E PURA
Goma xantana em pó e pura. Espessante pra uso culinário. Grau alimentício. Embalagem com 100 g de peso líquido do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

--

--

--

--

3007002004412 - CATMAT:
LATA
---10
0
10
--0
LEITE EM PÓ DESNATADO 300G
Leite desnatado desidratado, instantâneo, com redução de gorduras (lipídios), contendo pirofosfato férrico e emulsiﬁcante lecitina de soja,
acondicionados em embalagem de folha de ﬂandres ou alumínio limpa, resistente, atóxica,isenta de ferrugem, não amassada, contendo entre 280 e
300g de peso líquido. Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega
do produto. Marca de referência de qualidade: Nestlé.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007003001115 - CATMAT:
UNIDADE
---60
0
60
--0
LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO
Leite pasteurizado, homogeneizado, padronizado, sem aditivos, corantes e conservantes. Leite de vaca, sem adulterações, líquido, cor branca, odor e
sabor característicos. Submetido a um processamento térmico chamado de pasteurização, acondicionado em sacos plásticos de 01 litro, atóxico, limpo,
não violado, resistente e refrigerado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção. Validade mínima de 2
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
3007002000326 - CATMAT:
quilograma
---8
0
8
-0
LINGÜIÇA PORTUGUESA
Linguiça portuguesa. Carne suína, carne mecanicamente separada de ave, toucinho, sal, açúcar, pimenta, estabilizante: tripolifosfato de sódio;
aromatizantes: aromas naturais; conservadores: nitratos e nitritos de sódio; realçador de sabor: glutamato monossódico, aroma de fumaça;
antioxidante: eritorbato de sódio; corante: carmim de cochonilha. Produzida e embalada em conformidade com as normas estabelecidas pela
legislação vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
8

--

3007002000898 - CATMAT:
EMBALAGEM ---700
0
700
--0
MANTEIGA SEM SAL
Manteiga sem sal. Manteiga sem sal, de primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado. A embalagem
deverá conter 200 g do produto. A embalagem deve ser retangular e apresentar os dados de identiﬁcação, data de fabricação e validade, lote, registro
do Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de até 4 meses.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
700
3007002003343 - CATMAT:
quilograma
0

--

--

--

80

0

80

--

--
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MARISCO
Marisco, fresco, com casca, escovado. Marisco na casca, fechado, limpo (escovado). Isento de algas ou iodo. Colhido com no máximo 24 horas de
antecedência. Acondicionado em caixas térmicas com uma camada fundente de gelo. Isento de cheiros não característicos do produto. Embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO DE 01KG.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80
83

84

85

86

87

88

89

90

91
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3007002000106 - CATMAT:
CAIXA
---120
0
120
--0
MASSA FILLO
Massa ﬁllo. Folhas de massa ﬁna congelada, contínua com aproximadamente 25 x 340 cm. Sabor neutro, serve tanto para doces quanto salgados. O
preparo desta massa consiste em sobrepor uma folha sobre a outra, pincelando manteiga (ou margarina) derretida ou óleo entre elas, apresentado
após a cocção uma massa crocante. Serve para o preparo de strudels, tortas, tortinhas, Baklava, etc. Armazenamento: manter sob refrigeração se for
usada dentro do prazo de 5 dias ou manter congelada. Ingredientes: farinha de trigo, amido, óleo de soja, sal, estabilizante lecitina de soja e
conservadores sorbato de potássio e propionato de cálcio. Acondicionada em caixa de papel plastiﬁcado, apresentando externamente dados de
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura e protegida por plástico externo selado. A embalagem deve conter aproximadamente 300 g do produto. Marca de referência de qualidade:
Arosa.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
120
3007002003369 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
MOLHO DE SOJA ADOCICADO OU MOLHO SHOYO ADOCICADO
Molho de soja adocicado ou molho shoyo adocicado. Líquido marrom escuro obtido da fermentação de soja com trigo ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor levemente adocicado, com um característico e agradável aroma de extratos de carne, usado como ﬂavorizante ou componente nutritivo em
muitos países orientas. Embalagem de polietileno resistente, transparente, sem sinais de violação ou vazamento. Na embalagem deve conter
informações nutricionais (especialmente a concentração de sódio), ingredientes, data de fabricação e validade, número do lote e quantidade do
produto. A embalagem deve conter 500 ml do produto. Marca de referência de qualidade: Maruiti.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002000749 - CATMAT:
Pote
---60
0
60
--0
MOSTARDA DIJON
Mostarda amarela francesa, tipo dijon. Mostarda tipo dijon, originária da região de Dijon, na França, é preparada a partir de sementes de mostardas
moídas e misturadas em vinho branco, vinagre e ácido cítrico. Tem sabor suave e é indicada para molhos de saladas ou para acompanhar carnes frias.
Produto fornecido em embalagem de vidro, com tampa hermeticamente fechada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação
e validade, contendo aproximadamente 215 g do produto. Marca de referência de qualidade: Maille.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
3007001003351 - CATMAT:
quilograma
---12
0
12
-0
NOZ CHILENA PICADA A GRANEL
Noz chilena picada a granel. Noz chilena picada, sem casca. Acondicionada em embalagem feita de plástico atóxico e resistente, apresentando
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além das informações
nutricionais e número de registro. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
12

--

3007002000385 - CATMAT:
CAIXA
---15
0
15
--0
NUGGETS DE FRANGO - EMBALAGEM
Nuggets de frango. Acondicionados em caixa com aproximadamente 250 a 300g do produto. Tamanho pequeno, com prazo de validade indicado na
embalagem, constituído de carne de frango, proteína vegetal, sal, condimentos naturais, estabilizante: tripolifosfato de sódio; realçador de sabor:
glutamato monossódico, especiarias, soro de leite; antioxidante: eritorbato de sódio; cobertura: farinha de rosca e amido. Produzidos e embalados em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007001003831 - CATMAT:
EMBALAGEM ---50
0
50
--0
ÓLEO DE CANOLA
Óleo de Canola. Óleo reﬁnado, embalado em garrafa plástica, não amassada, resistente e que garanta a integridade do produto até o consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, quantidade do produto e informações nutricionais. Deve ter validade mínima de 3
meses a contar da data de recebimento. A embalagem deve conter 900 ml do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
3007002003759 - CATMAT:
GARRAFA
---12
0
12
--0
ÓLEO DE GERGELIM TORRADO
Óleo de gergelim torrado. Embalado em garrafas de vidro, resistentes, que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 100 ml do
produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade e informações
nutricionais. Validade mínima 6 meses a contar da data de recebimento. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Entrega no Campus FlorianópolisContinente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
12
3007002000935 - CATMAT:
EMBALAGEM ---60
0
60
--0
ÓLEO DE MILHO
Óleo de milho. Óleo reﬁnado, embalado em garrafa plástica, não amassada, resistente e que garanta a integridade do produto até o consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, quantidade do produto e informações nutricionais. Deve ter validade mínima de 3
meses a contar da data de recebimento. A embalagem deve conter 900 ml do produto. .
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
3007001000593 - CATMAT:
UNIDADE
0

--

--

--

60

0

60

--

--
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ÓLEO DE SOJA NÃO TRANSGÊNICO
Óleo de soja não transgênico - embalagem 900ml. Reﬁnado, tendo sofrido processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização,
clariﬁcação, frigoriﬁcação ou não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras
características indesejáveis. Na rotulagem deverá apresentar as indicações correspondentes à classiﬁcação, designação reﬁnado e a designação de
alimento não-transgênico. Deve ser embalado em garrafas plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso líquido. a embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do produto,
prazo de validade e informações nutricionais. Validade mínima de 2 anos a contar da data de recebimento.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
92

93

94

95

96

97

98

99

100

3007002000330 - CATMAT:
QUILO
---25
0
25
-0
PAIO
Paio. Carne suína, carne mecanicamente separada de ave, toucinho, sal, estabilizante: tripolifosfato de sódio, conservadores: nitratos e nitritos de
sódio, açúcar, especiarias, antioxidante: eritorbato de sódio; corante natural e condimento natural. Produzido e embalado em conformidade com as
normas estabelecidas pela legislação vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
3007002000220 - CATMAT:
UNIDADE
---30
0
30
-0
PÃO DE FORMA COM CASCA
Pão de forma com casca. Pão de forma, com casca, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, pesando aproximadamente 400 a 500 g depois de
assado, acondicionado em embalagem de polietileno, original do fabricante, resistente, que permita visualizar o produto, contendo informações
nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30

--

3021001000725 - CATMAT:
Rolo
---350
0
350
--0
PAPEL MANTEIGA. PAPEL OPACO, M
Papel manteiga. Papel opaco, mantiqueiro, cor branca, em rolo com as seguintes dimensões: 0,30 x 7,5m. Para ﬁns culinários, por metro. Sem picote.
Entrega Campus Florinópolis-Continente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
350
3007002000824 - CATMAT:
EMBALAGEM ---30
0
30
--0
PÁPRICA PICANTE EM PÓ
Páprica picante em pó. Condimento em pó produzido a partir de pimentas vermelhas picantes da espécie Capsicum annuum. Pura, livre de sujidades,
parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, em lata ou vidro, contendo, aproximadamente, 30g de peso líquido
do produto. Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade,
quantidade do produto. Data de validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007002000999 - CATMAT:
quilograma
---70
0
70
-0
PATO INTEIRO CONGELADO
Pato inteiro congelado. Apresentação em peças inteiras, sem pés e sem cabeça, porém com miúdos. Peças pesando entre 1 a 3,5 kg. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Marca de referência de qualidade: Villa Germania. Validade mínima a
contar da data de entrega: 4 meses.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
70
3007002000331 - CATMAT:
quilograma
---15
0
15
-0
PÉ DE PORCO SALGADO
Pé de porco salgado. Este produto deve passar por um processo de salga, desidratação e cura. Isto contribui para preservar suas características,
permitindo a comercialização em ambiente seco e arejado. Deve ser produzido e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela
legislação vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002000751 - CATMAT:
EMBALAGEM ---20
0
20
-0
PECTINA EM PÓ PURA
Pectina cítrica em pó. Espessante para geleias, caldas, sorvetes, gelados em geral. Grau alimentício. Embalagens com, aproximadamente 50g do
produto, com rotulagem de acordo com as normas vigentes. Marca referência: Mago, Adicel, Chef
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

--

--

--

3007002000394 - CATMAT:
QUILO
---120
0
120
--0
PEIXE ANCHOVA MARISQUEIRA.
PEIXE ANCHOVA. PEIXE IN NATURA, ESPÉCIE: ANCHOVA. APRESENTAÇÃO: PEIXE INTEIRO, SUJO, PESO APROXIMADO 1,2 À 1,8KG, FRESCO. ASPECTO
ÍNTEGRO (SEM RASGOS, CORTES OU FUROS), SUJO (COM VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO, GUELRAS EM VERMELHO
VIVO. COLORAÇÃO: CINZA CLARO/PRATEADO COM BARRIGA ESBRANQUIÇADA. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDA A PRESSÃO LEVE COM O DEDO,
ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO. ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO ATÉ 4ºC.
EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO DE 10KG.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
120
3007002003983 - CATMAT:
quilograma
---15
0
15
--0
PEIXE CHARUTINHO INTEIRO
PEIXE CHARUTINHO INTEIRO COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS. PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE CHARUTINHO. APRESENTAÇÃO UNIDADES DE PEIXE
COM TAMANHO DE 10 A 15CM, FRESCO OU CONGELADO, ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM VÍSCERAS E ESCAMAS),
OLHOS BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO, GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO
PODE AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG
GELO POR CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A
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LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO 3KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
101

102

103

104

105

106

107

108

109

3007002000752 - CATMAT:
quilograma
---240
0
240
--0
PEIXE LINGUADO INTEIRO SUJO FRESCO OU CONGELADO
Peixe linguado inteiro sujo fresco ou congelado. Peixe in natura, espécie: linguado branco. Apresentação: unidades de peixe com peso entre 0,6 até 1,1
kg, fresco, inteiro, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos), sem vísceras, olhos brilhantes e de aspecto vivo, guelras em vermelho vivo. Coloração: barriga
branca, costas cinza amarronzadas. Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar). Sem odor de amoníaco.
Escamas brilhantes e ﬁrmes. Fornecido sob uma camada de gelo fundente, na proporção de 1 kg de gelo para cada 2 kg de pescado. Temperatura
interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO 5KG.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
240
3007002003989 - CATMAT:
quilograma
---40
0
40
--0
PEIXE SARDINHA INTEIRA
PEIXE SARDINHA INTEIRA COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS. PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE SARDINHA. APRESENTAÇÃO UNIDADES DE PEIXE COM
TAMANHO DE 10 A 15CM, FRESCO OU CONGELADO, ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS
BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO, GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE
AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO
POR CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO DE 10KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002003991 - CATMAT:
quilograma
---10
0
10
--0
PEIXE TILÁPIA INTEIRO
PEIXE TILÁPIA COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS. PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE TILÁPIA. APRESENTAÇÃO INTEIRO, UNIDADES DE PEIXE COM PESO
MÍNIMO DE 700 GRAMAS, FRESCO OU CONGELADO, ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS
BRILHANTES E DE ASPÉCTO VIVO, GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE
AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO
POR CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007002003739 - CATMAT:
EMBALAGEM ---25
0
25
--0
PEQUI EM CONSERVA
Pequi em conserva. Pequi fatiado ou inteiro em embalagem de 300 a 350g. Apresentado em conserva e não pode aparecer líquido turvo nem manchas
verdes no fruto ou no líquido. Produzido, embalado e entregue conforme a legislação vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
3007003001402 - CATMAT:
quilograma
---30
0
30
--0
PERU CONGELADO
Peru congelado. Peru congelado temperado que venha com hand clamp (prendedor de pernas para melhor apresentação), também com termômetro
que avisa quando está pronto, e com miúdos embalados em seu interior. Cada peru deve pesar em torno de 5 a 6 kg. Devidamente produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitárias vigentes. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007002003792 - CATMAT:
EMBALAGEM ---80
0
80
-0
PÓ DE MERENGUE
Pó de merengue: Pó para preparo de glacê tipo merengue, utilizado como coberturas e ingrediente de recheios em preparações de confeitaria e
paniﬁcação como bolos, mini bolos, tortas, acompanhamento de sobremesas e mais. pó branco e com aparência de solto, indicado para preparo de
glacê usado em confeitaria. Serve como substituinte da clara de ovo em muitas receitas, principalmente coberturas e glacês. Embalagem com no
mínimo 150g. Marca de referência: Arcolor.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80

3007003001490 - CATMAT:
PACOTE
---30
0
30
--0
POLPA DE AÇAÍ
Polpa de açaí. Polpa de açaí obtida a partir do fruto da palmeira açaizeiro, cujo nome cientíﬁco é Euterpe oleracea, obtidas de frutas frescas, sãs,
maduras, ﬁrmes, desprovidas de terra, sujidades, parasitas e microrganismos que possam tornar o produto impróprio para o consumo, cor de vinho. A
embalagem deverá conter 400 g do produto e os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007003001491 - CATMAT:
PACOTE
---30
0
30
--0
POLPA DE ACEROLA CONGELADA
Polpa de acerola congelada. Polpa da fruta acerola congelada e embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem contendo 400 g do
produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de identiﬁcação do fornecedor,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007002003835 - CATMAT:
EMBALAGEM ---20
0
20
--0
POLPA DE CUPUAÇU CONGELADA
Polpa de cupuaçu congelada, embalagem com 400 g do produto. Cupuaçu é o fruto de uma árvore originária da Amazônia (Theobroma grandiﬂorum;
ex – Sterculiaceae), parente próxima do cacaueiro. Polpa de fruta cupuaçu congelada e embalada em pequenas porções com plástico atóxico.
Embalagem contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter
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identiﬁcação do fornecedor, procedência, informação nutricional, número de lote da de fabricação, número no registro do Ministério da Agricultura.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
110

111

112

113

114

115

116

117

118

13 of 15

3007003001492 - CATMAT:
PACOTE
---20
0
20
--0
POLPA DE GOIABA CONGELADA
Polpa de goiaba congelada. Polpa de fruta goiaba congelada e embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem contendo 400 g do
produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de identiﬁcação do fornecedor,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007003001493 - CATMAT:
PACOTE
---20
0
20
--0
POLPA DE GRAVIOLA CONGELADA
Polpa de graviola congelada. Polpa de fruta graviola congelada e embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem contendo 400 g do
produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de identiﬁcação do fornecedor,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
3007002000984 - CATMAT:
quilograma
---40
0
40
--0
POLVO
Polvo. Molusco congelado ou fresco, espécie: polvo. Peso aproximado por unidade: de 0,5 a 1,2 kg. Apresentação: inteiro, íntegro (sem furos ou rasgos),
carne ﬁrme, pele brilhante e aderente. Coloração: rosa acinzentado. Sem odor de amoníaco. Fornecido sob uma camada de gelo fundente, na
proporção de 1 kg de gelo por cada 2 kg de pescado. Temperatura interna no ato da recepção de 0ºC se congelado ou até 4ºC quando fresco.
Embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO DE 03KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE
APROXIMADAMENTE 01KG.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002000876 - CATMAT:
EMBALAGEM ---15
0
15
--0
PREPARADO PARA CHANTILI
Preparado para chantili. Preparado para chantili para uso em garrafa do tipo sifão. Acondicionado em embalagem longa vida com 01 litro do produto.
Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Validade mínima de 60 dias a partir da data da entrega.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
3007002005027 - CATMAT:
EMBALAGEM ---30
0
30
--0
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA MÉDIA
Proteína Texturizada de Soja - Média - Proteína texturizada de soja, apresentação ﬂocos, aspecto físico desidratada, cor, odor e sabor característicos.
Acondicionado em embalagem plástica(polietileno) resistente, atóxico, contendo 500 gramas. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material terroso,
com identiﬁcação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega. O produto deve estar de acordo com as normas da Vigilância Sanitária quanto à produção, embalagem, rotulagem
e informação nutricional. Marcas referência: Jasmine, Hikari, Sinhá ou similar.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007003001116 - CATMAT:
UNIDADE
---30
0
30
--0
QUEIJO FETA
Queijo tipo feta, originado de leite de ovelha ou da mistura de leite de cabra e de ovelha pasteurizado, cor branca, baixo nível de gordura, esfarelento,
gosto levemente ácido, sabor suave. Embalado em ﬁlme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial,
permitindo a perfeita aderência do continente ao conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com rótulo impresso. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade
do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Embalagem contendo no mínimo 100 g do produto.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
3007003001120 - CATMAT:
UNIDADE
---25
0
25
--0
QUEIJO MASCARPONE
Queijo tipo mascarpone, italiano, muito cremoso, branco, fresco, sem maturação, é originado dos queijos italiano, da região da Lombardia. Obtido
através de uma mistura de leite de vaca (alimentadas com ração especial de ervas e ﬂores) e uma solução de ácido tartárico. Embalado a vácuo em
embalagem plástica selada de 350g, conservado a 5°C, válido por 15 dias e por cerca de 1 semana após aberto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 7 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
3007002005317 - CATMAT:
EMBALAGEM ---40
0
40
--0
QUEIJO MUSSARELA DE BÚFALA, EMBALAGEM 250G
Queijo mussarela de búfala, em formato de bolas, obtido de leite pasteurizado, fresco, com textura ﬁrme, na cor branca. Deve vir em embalagens
lacradas contendo o queijo o soro. Embalagem contendo 250 g do produto. O plástico deve ser transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente ou
material compatível, própria para uso alimentar, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com rótulo impresso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007003001123 - CATMAT:
quilograma
0

--

--

--

100

0

100

--

--
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QUEIJO MUSSARELA LIGHT
Queijo mussarela, com redução de pelo menos 30% no teor de gordura comparado a versão tradicional, de massa ﬁlada, elástica, sabor suave, cor
levemente amarelada, obtido a partir do leite pasteurizado, em peça, embalado com ﬁlme plástico com barreira termo-encolhível atóxico, limpo, não
violado, resistente, no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente ao conteúdo que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo aproximadamente 500 g por peça, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
119

120

121

122

123

124

125

126

127
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3007002000337 - CATMAT:
quilograma
---10
0
10
--0
RABO DE PORCO SALGADO
Rabo de porco salgado. Rabo de suíno com pele. Este produto deve passar por um processo de salga, desidratação e cura. Isto contribui para preservar
suas características, permitindo a comercialização em ambiente seco e arejado. Deve ser produzido e embalado em conformidade as normas
estabelecidas pela legislação vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007003001131 - CATMAT:
UNIDADE
---250
0
250
--0
REQUEIJÃO CREMOSO 410 G
Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor forte, levemente salgado, consistência ﬁrme, espalhável. Embalagem redonda de
prolipropileno reutilizável, com 410 g, atóxica, limpa, não violada, resistente, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Marca referência de
qualidade: Catupiry.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
250
3007002000860 - CATMAT:
EMBALAGEM ---25
0
25
--0
SOJA EM GRÃOS
Soja em grãos. Soja em grãos embalada em pacote com 1 kg do produto, de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente, resistente. Deve ter
registro no Ministério da Agricultura. O produto não deve ter presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a
contar da data de entrega.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
3007003000929 - CATMAT:
GARRAFA
---12
0
12
--0
SUCO CONCENTRADO DE TOMATE
Suco concentrado de tomate. Suco concentrado de tomate (Lycopersicum esculentum L.), embalado em garrafa contendo, aproximadamente, 300 ml
do produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado
10% do tempo de validade do produto. Marca referência de qualidade: Super bom e La Pastina.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
12
3007002003606 - CATMAT:
CAIXA
---10
0
10
--0
SUCO DE CRANBERRY
Suco de cranberry. Bebida não fermentada, não concentrada, e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta cranberry (Vaccinium macrocarpon
A. e Vaccinium oxycoccos L.); por processamento tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até
o momento do consumo., através de processo tecnológico adequado. Pronto para beber. Data de fabricação, data de validade e informações
nutricionais constantes no rótulo do produto. Embalado em caixas do tipo tetrapak, contendo 01 litro do produto. Marca de referência de qualidade:
Juxx. (Artigo 18 do Decreto nº 6.871/2009)
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007002004034 - CATMAT:
UNIDADE
---50
0
50
--0
SUCO DE LARANJA INTEGRAL
Suco de laranja integral. Suco de laranja integral (natural) em embalagem de 01 litro do produto. Pronto para beber. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais constantes no rótulo do produto. Embalado em garrafa, contendo, aproximadamente, 01 litro de suco. Na data da
entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Marca de Referência: Macrovita.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
3007002000771 - CATMAT:
EMBALAGEM ---10
0
10
--0
TAHINE OU PASTA SALGADA DE GERGELIM
Tahine. Pasta feita de sementes de gergelim de coloração marrom clara. Embalagem contendo 250 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
3007002000995 - CATMAT:
quilograma
---8
0
8
--0
TOUCINHO SUÍNO
Toucinho suíno. Manta de toucinho suíno crua, sem sal, sem defumação com baixa camada de gordura. Produzido e embalado em conformidade com
as normas da legislação sanitária vigente.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
8
3007002004421 - CATMAT:
EMBALAGEM ---10
0
10
--0
TRIGO DE CUSCUS
Sêmola de trigo (cuscus), derivado do trigo que corresponde ao endosperma, a parte interior do grão. Como resultado das operações a que o grão é
sujeito, o cuscus quase não necessita ser cozido. Embalagem em papelão resistente, sem sinais de violação e unidade, embalado internamente com
polietileno resistente e transparente. O produto deve ser isento de sujidades e corpos estranhos. Embalagem em conformidade com a legislação
sanitária vigente contendo 500g. Marca referência de qualidade: Al badia.
TOTAL LICITADO:
R$ 0,00
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especiﬁcação do Item

128

129

130

Unid.

Marca

Proposta

Requisição

Unidade
Unidade
Gestora

535/2022

11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

Quant. Quant. Quant.
Int.
Ext.
Total

Valor Unit.

Total

10

3007002000926 - CATMAT:
EMBALAGEM ---40
0
40
--0
VINAGRE DE ÁLCOOL
Vinagre de álcool. Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias
agrícolas. Vinagre padronizado, reﬁltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Deve ter acidez de 4,15%. Acondicionado
em embalagem plástica ou garrafa pet. É um produto sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. A embalagem deve conter 900 ml do
produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
3007002000928 - CATMAT:
EMBALAGEM ---25
0
25
--0
VINAGRE DE ARROZ
Vinagre de arroz. Vinagre obtido a partir do álcool etílico contido na matéria prima, saquê ou vinho de arroz, é oxidado e transformado em ácido
acético, sob a ação do ar na presença de micro-organismos especíﬁcos. Este procedimento biológico, de origem natural, é denominado de acetiﬁcação
e o produto ﬁnal, assim obtido, é denominado de vinagre de arroz. Deve ter acidez de 4,15%. Deve ser acondicionado em embalagem plástica ou
garrafa pet. É um produto sem corantes, sem essências. e sem adição de açúcares. A embalagem deve conter aproximadamente entre 500 a 750 ml
do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
3007002000932 - CATMAT:
EMBALAGEM ---25
0
25
--0
VINAGRE DE VINHO TINTO
Vinagre de vinho tinto. O álcool etílico contido na matéria prima, vinho tinto, é oxidado e transformado em ácido acético, sob a ação do ar na presença
de micro-organismos especíﬁcos. Este procedimento biológico, de origem natural, é denominado de acetiﬁcação e o produto ﬁnal, assim obtido, é
denominado de vinagre de vinho tinto. Deve conter apenas o aditivo anidrido sulfuroso, o qual serve como antioxidante. É um produto sem corantes,
sem essências e sem adição de açúcares. Vinagre padronizado, ﬁltrado, pasteurizado e envasado. Deve ter acidez de 4,15%. Deve ser acondicionado
em embalagem plástica ou garrafa pet. A embalagem deve conter aproximadamente 500 a 750 ml do produto.
535/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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33

Açafrão da terra

34

Açafrão da terra

35

Aceto ou vinagre balsâmico

36

Aceto ou vinagre balsâmico

37

Achocolatado em pó diet

38

Achocolatado em pó diet

39

Açúcar de baunilha

40

Açúcar de baunilha

41

Açúcar cristal

R$ 4,65

42

Açúcar cristal

43

Açúcar de confeiteiro

44

Açúcar de confeiteiro

45

Açúcar demerara

46

Açúcar demerara

47

Açúcar impalpável

48

Açúcar impalpável

49

Ágar ágar 30g

R$ 38,24

R$30,50

50

Ágar ágar 30g

51

Alcaparras

52

Alcaparras

53

Álcool gel acendedor

R$19,99

54

Álcool gel acendedor

55

Aliche 90g

Aliche 90g

56

57

Amêndoa em lascas

R$ 131,90 / kg

R$ 146,00 / kg

58

Amêndoa em lascas

R$ 141,48 / kg

59

Amendoim

60

Amendoim

61

Anis estrelado

Preço por 100g: R$: 18,00

62

Anis estrelado

R$ 19,42

63

Arroz japonês

64

Arroz japonês

65

Arroz parboilizado

66

Arroz parboilizado

R$: 5,99

67

Atum sólido ao natural

68

Atum sólido ao natural

69

Avelãs a granel

Preço por kg: R$ 156,98

Preço por kg: R$ 158,25

70

Avelãs a granel

Preço por kg: R$ 139,90

71

Azeite de Oliva

72

Azeite de Oliva

73

Berbigão limpo, sem sujidades

Orçamento 1:
Peixaria Thiago, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Elaine Cristina de Lima – 58,00 / kg
Orçamento 2:
Peixaria do Roni, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Elaine Cristina de Lima – 60,00 / kg
Orçamento 3:
Pescados Campinas, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Elaine Cristina de Lima – 60,00 / kg

74

Biomassa de banana verde

75

Biomassa de banana verde

R$ 23,90

76

Biscoito salgado

77

Biscoito salgado

78

Bolacha doce de amido de milho, ou tipo “Maria”

79

Bolacha doce de amido de milho, ou tipo “Maria”

80

Café torrado e moído

81

Café torrado e moído

82

Camarão pequeno limpo

Preço por Kg: 59,00

83

Orçamento 3 – Pescados Silveira – R$ 57,00
Orçamento realizado em 25/02/2022 por Janimar M. Freda

84

Canela em pau

85

Canela em pau

86

Carboximetilcelulose – CMC 50g

87

Carboximetilcelulose – CMC 50g

88

Cardamomo em sementes

89

Cardamomo em sementes

90

Carne de sol

R$ 41,99 / kg

R$ 48,48 / kg

91

Carne de sol

R$ 53,98 /kg

92

Chia

93

Chia

94

Chocolate 70% cacau, sem glúten e sem lactose

95

Chocolate 70% cacau, sem glúten e sem lactose

96

Chocolate ao leite fracionado para cobertura em Barra – 1Kg

R$ 38,99

97

Chocolate ao leite fracionado para cobertura em Barra – 1Kg

R$ 42,77

98

Chocolate ao leite puro Barra – 1Kg

R$ 78,43

R$ 66,59

99

Chocolate ao leite puro em Barra – 1Kg

100

Chocolate Branco Fracionado para cobertura em barra – 1Kg

101

Chocolate Branco Fracionado para cobertura em barra – 1Kg

R$ 33,00

102

Chocolate Branco puro para derretimento – 1Kg

R$ 68,83

103

Chocolate Branco puro para derretimento – 1Kg

R$ 77,68

104

Chocolate meio amargo 50% cacau diet

R$ 62,99

105

Chocolate meio amargo 50% cacau diet

106

Coalho líquido

R$ 25,75

R$ 25,75

107

Coalho líquido

R$19,85

108

Cogumelos secos Shitakes

R$ 25,64

109

Cogumelos secos Shitakes

110

Costela suína salgada

R$ 34,99 / kg

R$ 33,98 / kg

111

Costela suína salgada

112

Creme de amendoim

113

Creme de amendoim

114

Creme de leite fresco

115

Creme de leite fresco

116

Creme de leite light

117

Creme de leite light

118

Eisbein defumado

Preço por Kg: 49,99

unidade = 1,3 kg – 1kg = R$ 55,30

119

Eisbein defumado

Preço por Kg: R$ 56,25

120

Erva doce seca

121

Erva doce seca

122

Ervas secas de Provence

123

Ervas secas de Provence

124

Ervilha Seca

125

Ervilha Seca

R$ 12,99

126

Farinha de arroz branca

127

Farinha de arroz branca

128

Farinha de feijão fradinho - acarajé

129

Farinha de feijão fradinho - acarajé

130

Farinha de grão de bico – 250g

R$ 18,14

R$ 18,34

131

Farinha de grão de bico – 250g

132

Farinha de Linhaça dourada

R$ 17,00

133

Farinha de linhaça dourada

R$ 18,75

134

Farinha de mandioca

135

Farinha de mandioca

136

farinha de quinoa

137

farinha de quinoa

138

Farinha de trigo grano duro

139

Farinha de trigo grano duro

140

Farinha de trigo industrial

141

Farinha de trigo industrial

142

Farinha de trigo integral

R$ 5,49

143

Farinha de trigo integral

144

Fava de baunilha

145

Fava de baunilha

146

Fibra do Trigo ou farelo de trigo

147

Fibra do Trigo ou farelo de trigo

148

Filé de peixe Espada
Orçamento 1:
Chico Peixaria, Orçamento realizado em 03/03/2022 por Janimar Medeiros Freda – 35,00 / kg

Orçamento 2:
Peixaria Trindade, Orçamento realizado em 03/03/2022 por Janimar Medeiros Freda – 30,00 / kg

Orçamento 3:
Peixaria Dededa, Orçamento realizado em 03/03/2022 por Janimar Medeiros Freda – 28,00 / kg

149

Filé de peixe linguado

Orçamento 3 – Pescados Campinas – R$ 85,00

150

Orçamento realizado em 25/02/2022 por Janimar M. Freda

151

Filé de peixe pescada branca

Preço por Kg: R$ 39,92

152

Filé de peixe pescada branca

153

Filé de Robalo

Orçamento 3:
Peixaria Thiago, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Elaine Cristina de Lima – 115,00 / kg

154

Filé de Peixe Atum

Orçamento 3:
Direto do Mar Pescados, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Janimar Medeiros Freda– 65,00
/ kg

155

Flocão de milho pré-cozido sem sal – Farinha de milho pré-cozida

R$ 116,08/20 = R$ 5,80

156

Flocão de milho pré-cozido sem sal – Farinha de milho pré-cozida

157

Flocos de milho pré-cozidos sem sal – farinha de milho pré-cozida – 500g

158

Flocos de milho pré-cozidos sem sal – farinha de milho pré-cozida – 500g

159

Framboesa vermelha congelada

Preço por kg: R$ 75,00

160

Framboesa vermelha congelada

Preço por kg: R$

96,33

161

Frutas cristalizadas

162

Frutas cristalizadas

Preço por 250g: R$ 8,71

163

Fubá ou farinha de milho

164

Fubá ou farinha de milho

165

Gelatina incolor em folhas, sem sabor – 5 folhas

166

Gelatina incolor em folhas, sem sabor – 5 folhas

167

Gelatina sabor abacaxi

168

Gelatina sabor abacaxi

169

Geleia de laranja

170

Geleia de laranja

R$ 24,00

171

Geleia de morango

172

Geleia de morango

R$ 24,00

173

Gergelim branco em sementes

174

Gergelim branco em sementes

175

Gergelim preto em sementes

Preço por 100g: R$ 10,49

176

Gergelim preto em sementes

177

Germe de trigo tostado 500g

R$ 17,04

178

Germe de trigo tostado 500g

179

Germe de trigo 500g

R$ 11,97

180

Germe de trigo 500g

181

Goma xantana

182

Goma xantana

183

Leite em pó desnatado

184

Leite em pó desnatado

185

Leite pasteurizado

186

Leite pasteurizado

187

Linguiça portuguesa

R$ 49,98 / kg

R$ 54,75 / kg

188

Linguiça portuguesa

R$ 52,48 / kg

189

Manteiga sem sal

190

Manteiga sem sal

191

Marisco

Preço por Kg: 58,50

Continua abaixo..

192

Preço por kg: R$ 39,80

Orçamento 3 – Peixaria Jurerê – R$ 40,00
Orçamento realizado em 25/02/2022 por Janimar M. Freda

193

Massa filo

194

Massa filo

195

Molho shoyu

R$ 19,24

196

Molho shoyu

197

Mostarda amarela francesa tipo dijon

198

Mostarda amarela francesa tipo dijon

199

Noz chilena picada a granel

R$ 115,60 / kg

R$ 140,90 / kg

200

Noz chilena picada a granel

R$ 124,08 / kg

201

Nuggets de frango

202

Nuggets de frango

203

Óleo de canola

204

Óleo de canola

205

Óleo de gergelim torrado

206

Óleo de gergelim torrado

207

Óleo de milho

208

Óleo de milho

209

Óleo de soja não transgênico

210

Óleo de soja não transgênico

211

Paio

R$ 78,11 / kg

R$ 62,13 / kg

212

Paio

R$ 62,11 / kg

213

Pão de forma com casca

214

Pão de forma com casca

215

Papel manteiga 30 x 7,5cm

216

Papel manteiga 30 x 7,5cm

217

Páprica picante

218

Páprica picante

219

Pato inteiro congelado

R$ 47,99 / kg

220

Pato inteiro congelado

R$39,35 / kg

221

Pé suíno salgado kg

222

Pé suíno salgado kg

R$ 21,59 /kg

223

Pectina em pó 50g

224

Pectina em pó 50g

R$ 29,87

225

Peixe Anchova inteiro

226

Peixe Anchova inteiro

Preço por Kg: 24,90

227

Peixe charutinho inteiro

Orçamento 1:
Pescados Campinas, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Elaine Cristina de Lima
– 14,00 / kg
Orçamento 2:
Pescados Silveira, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Elaine Cristina de Lima
– 14,00 / kg
Orçamento 3:
Pescados Oliveira, Orçamento realizado em 03/03/2022 por Janimar Medeiros Freda
– 13,00 / kg

228

Peixe linguado inteiro

R$ 65,00

229

Orçamento 3 – Pescados Campinas – R$ 45,00
Orçamento realizado em 25/02/2022 por Janimar M. Freda

230

Peixe sardinha inteira
Orçamento 1:
Pescados Silveira, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Elaine Cristina de Lima
– 14,00 / kg
Orçamento 2:
Pescados Campinas, Orçamento realizado em 06/12/2021 por Elaine Cristina de Lima
– 14,00 / kg

R$ 19,80 / kg

231

Peixe tilápia inteiro

232

Orçamento 3 – Pescados Campinas – R$ 18,90
Orçamento realizado em 25/02/2022 por Janimar M. Freda

233

Pequi em conserva

R$ 20,76

Pequi em conserva

234

235

Peru congelado temperado kg

R$ 24,90/kg

236

Peru congelado temperado kg

237

Pó de merengue

R$ 21,07

238

Pó de merengue

239

Polpa de açaí 400g

R$ 14,00/400g

R$ 19,96/400g

240

Polpa de acerola 400g

R$ 18,36/400g

241

Polpa de acerola 400g

R$ 9,40/400g

R$ 10,36/400g

242

Polpa de acerola 400g

R$ 9,96/400g

243

Polpa de cupuaçu 400g

R$ 11,80/400g

R$ 11,94 /400g

244

Polpa de cupuaçu 400g

245

Polpa goiaba 400g

R$ 8,76 /400g

246

Polpa goiaba 400g

R$ 9,96 /400g

247

Polpa graviola 400g

R$ 11,36 / 400g

248

Polpa graviola 400g

249

Polvo

250

Polvo

R$ 125,99 / kg

251

Preparo para chantilly

252

Preparo para chantilly

253

Proteína texturizada de soja

R$ 20,49

254

Proteína texturizada de soja

R$ 20,00

255

Queijo feta

256

Queijo feta

257

Queijo mascarpone

258

Queijo mascarpone

259

Queijo mussarela com redução gordura

R$ 91,90

260

Queijo mussarela com redução gordura

R$ 87,89 /kg

261

Queijo mussarela de búfala

262

Queijo mussarela de búfala

263

Rabo suíno

Preço por Kg: R$ 42,47 /kg

Preço por Kg: R$ 29,98 /kg

264

Rabo suíno

265

Requeijão cremoso 410g

266

Requeijão cremoso 410g

267

Soja em grãos

R$ 15,98

268

Soja em grãos

269

Suco de cranberry

R$ 18,85

270

Suco de cranberry

271

Suco de laranja integral

272

Suco de laranja integral

273

Suco concentrado de tomate 500 ml

R$ 11,90

274

Suco concentrado de tomate 300 ml

R$ 10,55

275

Tahine

276

Tahine

277

Toucinho

R$ 13,39 / kg

278

Toucinho

279

Trigo de cuscuz

R$ 41,25

280

Trigo de cuscuz

281

Vinagre de álcool

282

Vinagre de álcool

283

Vinagre de arroz

284

Vinagre de arroz

285

Vinagre de vinho tinto

R$ 8,15

286

Vinagre de vinho tinto

287

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 06 de dezembro de 2021, às 13 h 30 min, liguei
para a Peixaria do Roni, fone: (48) 3357-2329, localizada na R. Barcelos qd 22 Lote 19, s/n Forquilhas, São José - SC, 88107-386, com o objetivo de registrar os preços praticados dos itens
abaixo listados ao qual o IFSC Campus Florianópolis-Continente pretende adquirir através de
Pregão e cuja descrição e preço está a seguir:

ITEM
Berbigão limpo, sem sujidades

UNIDADE DE MEDIDA

VALOR UNITÁRIO

KG

60,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 06 de dezembro de 2021.

ELAINE
CRISTINA DE
LIMA

Assinado de forma digital
por ELAINE CRISTINA DE
LIMA
Dados: 2021.12.09
15:23:30 -03'00'

__________________________________________
Elaine Cristina de Lima
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 06 de dezembro de 2021, às 11 h 40 min, liguei
para a Peixaria Thiago, fone: (48) 3343-0055, localizada na Rua Jaime Arruda Ramos, 241 Kobrasol, São José - SC, 88102-010, com o objetivo de registrar os preços praticados dos itens
abaixo listados ao qual o IFSC Campus Florianópolis-Continente pretende adquirir através de
Pregão e cuja descrição e preço está a seguir:

ITEM

UNIDADE DE MEDIDA

VALOR UNITÁRIO

Berbigão limpo, sem sujidades

KG

58,00

Filé de peixe Robalo fresco

KG

115,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 06 de dezembro de 2021.

ELAINE
CRISTINA DE
LIMA

Assinado de forma
digital por ELAINE
CRISTINA DE LIMA
Dados: 2021.12.09
15:24:41 -03'00'

__________________________________________
Elaine Cristina de Lima
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 06 de dezembro de 2021, às 15 h 00 min, liguei
para a Pescados Silveira, fone: (48) 3333-4975, localizada na R. Francisco Tolentino, 26 - bx 26 Centro, Florianópolis - SC, 88010-200, com o objetivo de registrar os preços praticados dos itens
abaixo listados ao qual o IFSC Campus Florianópolis-Continente pretende adquirir através de
Pregão e cuja descrição e preço está a seguir:

ITEM

UNIDADE DE MEDIDA

VALOR UNITÁRIO

Peixe Charutinho inteiro

KG

14,00

Peixe sardinha inteiro

KG

14,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 06 de dezembro de 2021.
Assinado de forma
ELAINE
digital por ELAINE
CRISTINA DE CRISTINA DE LIMA
Dados: 2021.12.09
LIMA
15:26:37 -03'00'
__________________________________________

Elaine Cristina de Lima
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 03 de março de 2022, às 8h18min,
liguei para o Chico Peixaria, fone: (48) 3232-9796, localizado na Rua Dep. Walter
Gomes, 180 - Santo Antonio de Lisboa, Florianópolis - SC, 88050-500, com o
objetivo de registrar os preços praticados dos itens abaixo listados ao qual o IFSC
Campus Florianópolis-Continente pretende adquirir através de Pregão e cuja descrição
e preço está a seguir:
ITEM
Filé de peixe espada. Peixe in natura,
espécie: Espada.

UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

KG

35,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 03 de março de 2022.

__________________________________________
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 03 de março de 2022, às 8h16min,
liguei para a Peixaria Dededa, fone: (48) 3225-9118, localizada no Mercado Público de
Florianópolis - 11 S, R. Jerônimo Coelho, 60 - Box 11 - Centro, Florianópolis - SC,
88010-030, com o objetivo de registrar os preços praticados dos itens abaixo listados
ao qual o IFSC Campus Florianópolis-Continente pretende adquirir através de Pregão e
cuja descrição e preço está a seguir:
ITEM
Filé de peixe espada. Peixe in natura,
espécie: Espada.

UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

KG

28,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 03 de março de 2022.

__________________________________________
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 06 de dezembro de 2021, às 18 h 00 min,
liguei para a Peixaria Direto do Mar, fone: (48) 3266-4773, localizada na R. Des. Maurílio
Coimbra, 573 - Canasvieiras, Florianópolis - SC, 88054-080, com o objetivo de registrar os preços
praticados dos itens abaixo listados ao qual o IFSC Campus Florianópolis-Continente pretende
adquirir através de Pregão e cuja descrição e preço está a seguir:

ITEM
Filé fresco de peixe Atum

UNIDADE DE MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

KG

R$ 65,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 06 de dezembro de 2021.

__________________________________________
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 25 de fevereiro de 2022, às
17h22min, liguei para a Peixaria Jurerê, fone: (48) 3269-6576, localizada na Rua Jurerê
Tradicional, 829 - Jurerê, Florianópolis - SC, 88053-750 - Florianópolis - SC, com o
objetivo de registrar os preços praticados dos itens abaixo listados ao qual o IFSC
Campus Florianópolis-Continente pretende adquirir através de Pregão e cuja descrição
e preço está a seguir:
ITEM
Marisco, fresco, com casca, escovado.

UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

KG

40,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2022.

__________________________________________
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 03 de março de 2022, às 8h14min,
liguei para a Peixaria Trindade, fone: (48) 3226-0619, localizada na Rua Lauro
Linhares, 925 - Trindade, Florianópolis - SC, 88036-001, com o objetivo de
registrar os preços praticados dos itens abaixo listados ao qual o IFSC Campus
Florianópolis-Continente pretende adquirir através de Pregão e cuja descrição e preço
está a seguir:
ITEM
Filé de peixe espada. Peixe in natura,
espécie: Espada.

UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

KG

30,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 03 de março de 2022.

__________________________________________
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 25 de fevereiro de 2022, às 17h22
min, liguei para a Pescados Campinas, fone: (48) 3066-6852, localizada na Rua:
Coronel Eleseu Guilherme .322 Ao lado da Casa de carnes Campinas - Campinas, São José - SC,
88101-370, com o objetivo de registrar os preços praticados dos itens abaixo listados
ao qual o IFSC Campus Florianópolis-Continente pretende adquirir através de Pregão e
cuja descrição e preço está a seguir:
UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

Filé de peixe linguado grande e fresco. Peixe
in natura, espécie: linguado

KG

85,00

Peixe linguado inteiro sujo fresco.

KG

45,00

Peixe tilápia com escamas com ou sem
vísceras.

KG

18,90

ITEM

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2022.

__________________________________________
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 03 de março de 2022, às 16h17
min, liguei para a Pescados Oliveira, fone: (48) 3224-0258, localizada Av. Paulo Fontes, s/
n - Centro, Florianópolis - SC, 88010-400 , com o objetivo de registrar os preços praticados
dos itens abaixo listados ao qual o IFSC Campus Florianópolis-Continente pretende
adquirir através de Pregão e cuja descrição e preço está a seguir:
ITEM
Peixe Charutinho inteiro

UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

KG

13,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 03 de março de 2022.

__________________________________________
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PREÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que no dia 25 de fevereiro de 2022, às
17h20min, liguei para a Pescados Silveira, fone: (48) 3333-4975, localizada na R.
Francisco Tolentino, 26 - bx 26 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-200 , com o objetivo de
registrar os preços praticados dos itens abaixo listados ao qual o IFSC Campus
Florianópolis-Continente pretende adquirir através de Pregão e cuja descrição e preço
está a seguir:
ITEM
Camarão, pequeno, limpo, congelado

UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

KG

57,00

E por ser verdade, foi passada a presente declaração que é firmada pelo Declarante.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2022.

__________________________________________
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Campus Florianópolis-Continente
IFSC

R.14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros
Coqueiros - 88075-010 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3877-8403
www.continente.ifsc.edu.br
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
EMITIDO EM 10/03/2022 15:25

PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA LICITAÇÃO
Licitação: 23292.006066/2022-79 - PE 11100/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS
Assunto:
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.
Tipo:
MATERIAIS
Status:
LICITAÇÃO - EM PREPARAÇÃO

LISTA DOS MATERIAIS

Item

Especiﬁcação
do Material

Unid.

Quant. Quant. Quant.
Int.
Ext.
Total

Valor
Médio
das
Cotações

Total

R$ 9,22

92,20

Última
Atualização

Última
Licitação

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
3007002000916
- CATMAT:0
1 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
17/11/2015)

10

0

10

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

AÇAFRÃO-DA-TERRA OU CURCUMÃ
Marca da Última Compra: HORTA E SABOR
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA
ANGELONI
3007002000927
- CATMAT:0
2 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
18/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
CHELLI
R$ 7,56
14/02/2022
GRANJA SÃO JORGE
R$ 9,59
14/02/2022
CHELLI
R$ 10,50
14/02/2022

15

0

15

R$ 24,24

363,60

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ACETO BALSÂMICO OU VINAGRE BALSÂMICO
Marca da Última Compra: PAGANNI
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
UNIAGRO
R$ 24,82
DE NIGRIS
R$ 24,90
MONDE
R$ 22,99

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
BISTEK
3007002000851
- CATMAT:0
3 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:

1 of 34

8

0

8

R$ 18,04

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

144,32

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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13/11/2015)
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET
Marca da Última Compra: APTI
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
LOWÇUCAR
R$ 17,82
LOWÇUCAR
R$ 19,39
LOWÇUCAR
R$ 16,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADOS MAGIA
FORT ATACADISA
3007002003838
- CATMAT:0
4 (Cadastrado
PACOTE
em:
19/01/2017)

60

0

60

R$ 5,64

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

338,40

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

AÇUCAR CRISTAL
Marca da Última Compra: COLOMBO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
UNIÃO
R$ 4,65
UNIÃO
R$ 6,39
PINDORAMA
R$ 5,89

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SUPERMERCADOS MAGIA
MAGALU
3007001003808
- CATMAT:0
5 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/01/2017)

50

0

50

R$ 2,74

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

137,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

AÇÚCAR DE BAUNILHA
Marca da Última Compra: NEILAR
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
CHELLI
R$ 2,97
11/02/2022
CHELLI
R$ 2,25
11/02/2022
CHELLI
R$ 2,99
11/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
BISTEK
3007002003345
- CATMAT:0
6 (Cadastrado
PACOTE
em:
19/02/2016)

130

0

130

R$ 4,22

548,60

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

AÇÚCAR DE CONFEITEIRO
Marca da Última Compra: UNIÃO
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
SUPERMERCADOS MAGIA

2 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
UNIÃO
R$ 3,98
14/02/2022
UNIÃO
R$ 3,89
14/02/2022
UNIÃO
R$ 4,79
14/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007001000602
- CATMAT:0
7 (Cadastrado
PACOTE
em:
12/06/2015)

15

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

15

R$ 8,70

130,50

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

AÇÚCAR DEMERARA - EMBALAGEM 1KG
Marca da Última Compra: GUARANI
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
ALTO ALEGRE
R$ 7,45
UNIÃO
R$ 9,95
UNIÃO
R$ 8,69

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SUPERMERCADOS MAGIA
BISTEK
3007002000866
- CATMAT:0
8 (Cadastrado
PACOTE
em:
13/11/2015)

80

0

80

R$ 14,03

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

1.122,40

22/12/2020

Proc. de Origem

PE 34/2019 - REI

AÇÚCAR IMPALPÁVEL
Marca da Última Compra: UNIAO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
ARCOLOR
R$ 14,50
22/02/2022
MIX
R$ 13,60
22/02/2022
ARCOLOR
R$ 13,99
22/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
BARRA DOCE
PARIZ DOCES
SHOPPING DO CONFEITEIRO
3007002005019
- CATMAT:0
9 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
30/06/2015)

30

0

30

R$ 34,08

1.022,40

22/02/2022

Proc. de Origem

PE 94/2015 - REI

ÁGAR-ÁGAR EM GOMA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
ARCOLOR
R$ 38,24
22/02/2022
MIX
R$ 30,50
22/02/2022
MIX
R$ 33,49
22/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
INGREDIENTES ONLINE
MAGALU
SHOPPING DO CONFEITEIRO
3007002000856
- CATMAT:0
10 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
13/11/2015)

35

0

35

R$ 10,19

356,65

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ALCAPARRAS
Marca da Última Compra: HEMMER
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
CASA SANTA LUZIA

3 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
HEMMER
R$ 11,89
TORRE BELA
R$ 10,59
MARCOL
R$ 8,10

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3021001000792
- CATMAT:0
11 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
13/08/2018)

30

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

30

R$ 19,32

579,60

17/12/2020 PE 101/2018 - REI

ÁLCOOL GEL ACENDEDOR
Marca da Última Compra: SOL
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
ZULU
R$ 19,99
ZULU
R$ 19,99
PRIME GRILL
R$ 17,99

Fornecedor/Fonte Externa
CASAS BAHIA
EXTRA
PÃO DE AÇÚCAR
3007002003842
- CATMAT:0
12 (Cadastrado
UNIDADE
em:
12/03/2015)

20

0

20

R$ 65,93

Data da Cot.
03/03/2022
22/02/2022
11/11/2021

1.318,60

17/12/2020

Proc. de Origem

PE 16/2015 - REI

ALICHE OU FILÉ DE ANCHOVA EM CONSERVA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
ZAROTTI
R$ 78,90
DI SALERNO
R$ 59,00
MARCOL
R$ 59,90

Fornecedor/Fonte Externa
VELEZ ALIMENTOS
CARREFOUR
EXTRA
3007002003364
- CATMAT:0
13 (Cadastrado
quilograma
em:
19/02/2016)

10

0

10 R$ 139,79

Data da Cot.
22/02/2022
22/02/2022
22/02/2022

1.397,90

06/10/2021

Proc. de Origem

DL 58/2021 - REI

AMÊNDOA EM LASCAS A GRANEL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 131,90
NÃO CITOU
R$ 146,00
NÃO CITOU
R$ 141,48

Fornecedor/Fonte Externa
DROGA RAIA
VIDA PRODUTOS NATURAIS
PÃO DE AÇÚCAR
3007002000814
- CATMAT:0
14 (Cadastrado
PACOTE
em:
12/11/2015)

25

0

25

R$ 8,61

Data da Cot.
22/02/2022
22/02/2022
22/02/2022

215,25

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

AMENDOIM
Marca da Última Compra: BASCHIROTTO
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADOS MAGIA
ANGELONI

4 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
YOKI
R$ 7,98
14/02/2022
YOKI
R$ 9,99
14/02/2022
KANTY
R$ 7,85
14/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007001003801
- CATMAT:0
15 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/12/2016)

20

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

20

R$ 20,77

415,40

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ANIS ESTRELADO A GRANEL
Marca da Última Compra: EDIMAR
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 24,90
NÃO CITOU
R$ 18,00
NÃO CITOU
R$ 19,42

Fornecedor/Fonte Externa
GRÃO DE OURO
VITA CEREALISTA
MUNDO CEREALISTA
3007002000791
- CATMAT:0
16 (Cadastrado
PACOTE
em:
12/11/2015)

15

0

15

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

R$ 17,11

256,65

Proc. de Origem

26/08/2021 PE 137/2017 - REI

ARROZ JAPONÊS
Marca da Última Compra: YANAGI
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
TIO JOÃO
R$ 15,38
22/02/2022
TIO JOÃO
R$ 17,98
22/02/2022
TIO JOÃO
R$ 17,98
22/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
ARMAZÉM TIO JOÃO
MAGALU
CARREFOUR
3007002000802
- CATMAT:0
17 (Cadastrado
PACOTE
em:
12/11/2015)

50

0

50

R$ 5,75

287,50

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ARROZ PARBOILIZADO
Marca da Última Compra: SÍTIO CERCADO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
TIO JOÃO
R$ 5,28
14/02/2022
TIO JOAO
R$ 5,99
14/02/2022
TIO JOÃO
R$ 5,99
14/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADOS MAGIA
SUPER NOSSO
3007002004423
- CATMAT:0
18 (Cadastrado
LATA
em:
30/06/2015)

100

0

100

R$ 12,95

1.295,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ATUM SÓLIDO AO NATURAL
Marca da Última Compra: 88
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPER NOSSO
SUPERMERCADOS MAGIA

5 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
GRAND TUNA
R$ 13,76
GOMES DA COSTA
R$ 10,80
GOMES DA COSTA
R$ 14,29

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007002003745
- CATMAT:0
19 (Cadastrado
quilograma
em:
10/02/2015)

2

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

2 R$ 151,71

303,42

21/07/2021

PE 47/2020 - REI

AVELÃS A GRANEL
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 156,98
NÃO CITOU
R$ 158,25
NÃO CITOU
R$ 139,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPER NOSSO
BISTEK
3007002003389
- CATMAT:0
20 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
20/03/2015)

200

0

200

R$ 30,89

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

6.178,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

AZEITE DE OLIVA
Marca da Última Compra: BARCELONA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
OLITALIA
R$ 27,90
FILIPPO BERIO
R$ 29,99
CARBONELL
R$ 34,79

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
SUPERMERCADOS MAGIA
3007002000436
- CATMAT:0
21 (Cadastrado
Kg
em:
01/01/2000)

15

0

15

R$ 59,33

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

889,95

Proc. de Origem

12/12/2019 PE 130/2019 - REI

BERBIGÃO LIMPO, SEM SUJIDADES.
Marca da Última Compra: ATLANTICO PESCADOS
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO SE APLICA
R$ 58,00
NÃO SE APLICA
R$ 60,00
NÃO SE APLICA
R$ 60,00

Fornecedor/Fonte Externa
PEIXRIA THIAGO
PESCADOS CAMPINAS
PEIXARIA DO RONI
3007003001621
- CATMAT:0
22 (Cadastrado
CAIXA
em:
08/06/2015)

30

0

30

R$ 24,27

Data da Cot.
06/12/2021
06/12/2021
06/11/2021

728,10

17/12/2020

Proc. de Origem

PE 98/2017 - REI

BIOMASSA DE BANANA VERDE
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
EMPÓRIO FIGUEIRA
CEREALISTA EXPRESS
ESSÊNCIA DO VALE

6 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
LA PIANEZZA
R$ 24,00
22/02/2022
SAÚDE DA TERRA
R$ 24,90
22/02/2022
ESSÊNCIA DO VALE
R$ 23,90
22/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007001000580
- CATMAT:0
23 (Cadastrado
UNIDADE
em:
07/05/2015)

20

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

20

R$ 8,92

178,40

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

BISCOITO, TIPO ÁGUA E SAL
Marca da Última Compra: DIANA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
LIANE
R$ 8,39
ISABELA
R$ 8,78
ISABELA
R$ 9,59

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
SUPERMERCADOS MAGIA
3007001003645
- CATMAT:0
24 (Cadastrado
PACOTE
em:
10/02/2015)

20

0

20

R$ 6,87

Data da Cot.
09/03/2022
14/02/2022
14/02/2022

137,40

Proc. de Origem

14/02/2022 PE 167/2020 - REI

BOLACHA DOCE DE AMIDO DE MILHO OU TIPO MARIA
Marca da Última Compra: DIANA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PARATI
R$ 7,24
ISABELA
R$ 6,39
RENATA
R$ 6,99

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
SUPERMERCADOS MAGIA
3007006003654
- CATMAT:0
25 (Cadastrado
PACOTE
em:
11/04/2016)

30

0

30

R$ 20,01

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

600,30

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL
Marca da Última Compra: BOM JEUS
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
MELITTA
R$ 18,75
14/02/2022
PILÃO
R$ 19,59
14/02/2022
PILÃO
R$ 21,69
14/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
SUPERMERCADOS MAGIA
3007008004170
- CATMAT:0
26 (Cadastrado
quilograma
em:
14/11/2017)

50

0

50

R$ 59,50

2.975,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

CAMARÃO, PEQUENO, LIMPO, CONGELADO.
Marca da Última Compra: TRINTA REIS COMERCIO
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ARMAZÉM DO PEIXE
PESCADOS SILVEIRA

7 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 62,50
NÃO CITOU
R$ 57,00

Data da Cot.
25/02/2022
25/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 59,00

Fornecedor/Fonte Externa
NS FATIMA
3007002003802
- CATMAT:0
27 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/12/2016)

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

40

0

40

R$ 9,56

Data da Cot.
23/02/2022

382,40

Proc. de Origem

14/02/2022 PE 167/2020 - REI

CANELA EM PAU OU CANELA EM RAMA PEQUENA EMB 20G
Marca da Última Compra: EDIMAR
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CHELLI
R$ 8,64
CHELLI
R$ 9,15
SUPER NOSSO
R$ 10,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
SUPER NOSSO
3007002003503
- CATMAT:0
28 (Cadastrado
Pote
em:
10/02/2015)

15

0

15

R$ 14,51

Data da Cot.
14/02/2022
14/02/2022
14/02/2022

217,65

Proc. de Origem

17/12/2020 PE 157/2018 - REI

CARBOXIMETILCELULOSE OU CMC
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
MIX
R$ 15,55
NÃO CITOU
R$ 14,90
MIX
R$ 13,08

Fornecedor/Fonte Externa
CEPEL
OFICINA FU
DOCE MALU
3007002005020
- CATMAT:0
29 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
17/12/2020)

30

0

30

R$ 35,01

Data da Cot.
22/02/2022
22/02/2022
22/02/2022

1.050,30

Proc. de Origem

15/02/2022

CARDAMOMO EM SEMENTES
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CIA DAS ERVAS
R$ 32,90
CIA DAS ERVAS
R$ 38,63
CIA DAS ERVAS
R$ 33,50

Fornecedor/Fonte Externa
COMERCIAL CORREIA
HIPPO
VARANDA
3007002000347
- CATMAT:0
30 (Cadastrado
QUILO
em:
01/01/2000)

10

0

10

R$ 48,15

Data da Cot.
04/03/2022
15/02/2022
15/02/2022

481,50

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

CARNE DE SOL
Marca da Última Compra: CCS
Requisições Associadas: 535/2022

8 of 34
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Cotações do Material
Marca
Valor
FRISA
R$ 53,98
NÃO CITOU
R$ 41,99
NÃO CITOU
R$ 48,48

Fornecedor/Fonte Externa
GARCIA SUPERMERCADOS
BIG DELIVERY
EXTRA CARNE
3007003005349
- CATMAT:0
31 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
30/06/2015)

8

0

8

R$ 14,14

Data da Cot.
09/03/2022
15/02/2022
15/02/2022

113,12

15/02/2022

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

CHIA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
JASMINE
R$ 14,42
15/02/2022
VITAO
R$ 14,50
15/02/2022
JASMINE
R$ 13,50
15/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
CASA SASNTA LUZIA
3007002004666
- CATMAT:0
32 (Cadastrado
BARRA
em:
11/12/2018)

30

0

30

R$ 25,76

772,80

Proc. de Origem

26/08/2021

CHOCOLATE 70% CACAU, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
KOPENHAGEN
R$ 26,90
ONLY4
R$ 26,08
ONLY4
R$ 24,29

Fornecedor/Fonte Externa
KOPENHAGEN
HIPPO
CARONE
3007001003810
- CATMAT:0
33 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/01/2017)

30

0

30

R$ 38,92

Data da Cot.
04/03/2022
22/02/2022
11/11/2021

1.167,60

25/10/2021

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
HARALD
R$ 34,99
22/02/2022
HARALD
R$ 38,99
22/02/2022
HARALD
R$ 42,77
22/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
LOJA ESCOLINHA
ARMAZÉM ZERO GLÚTEN
CASAS BAHIA
3007002000908
- CATMAT:0
34 (Cadastrado
BARRA
em:
17/11/2015)

30

0

30

R$ 73,48

2.204,40

Proc. de Origem

21/05/2020 PE 157/2018 - REI

CHOCOLATE AO LEITE PURO
Requisições Associadas: 535/2022

9 of 34
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Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
GAROTO
R$ 78,43
22/02/2022
GAROTO
R$ 66,59
22/02/2022
GAROTO
R$ 75,42
22/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
LOJA ESCOLINHA
CARREFOUR
3007001003811
- CATMAT:0
35 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/01/2017)

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

30

0

30

R$ 34,56

1.036,80

25/10/2021

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
SICAO
SICAO
SICAO

Fornecedor/Fonte Externa
CARREFOUR
COLIBRI
PARIZ DOCES
3007002000909
- CATMAT:0
36 (Cadastrado
BARRA
em:
17/11/2015)

20

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 42,69
22/02/2022
R$ 27,99
22/02/2022
R$ 33,00
22/02/2022

20

R$ 73,98

1.479,60

Proc. de Origem

12/12/2019 PE 130/2019 - REI

CHOCOLATE BRANCO PURO
Marca da Última Compra: HARALD
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
GAROTO
R$ 68,83
04/03/2022
GAROTO
R$ 75,42
04/03/2022
GAROTO
R$ 77,68
04/03/2022

Fornecedor/Fonte Externa
SUBMARINO
CARREFOUR
EXTRA
3007002005021
- CATMAT:0
37 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/01/2017)

40

0

40

R$ 57,74

2.309,60

Proc. de Origem

19/01/2022 PE 124/2021 - REI

CHOCOLATE MEIO AMARGO DIET
Marca da Última Compra: DIATT
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
DIATT
DIATT
DIATT

Fornecedor/Fonte Externa
PARAÍSO SAUDÁVEL
AMERICANAS
DOCE VIDA DIABETES
3007002000897
- CATMAT:0
38 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
16/11/2015)

15

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 52,49
15/02/2022
R$ 62,99
15/02/2022
R$ 57,75
15/02/2022

15

R$ 23,78

356,70

18/12/2020

Proc. de Origem

PE 34/2018 - REI

COALHO LÍQUIDO
Marca da Última Compra: HA-LA
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Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
ESTRELA
R$ 25,75
22/02/2022
ESTRELA
R$ 25,75
22/02/2022
HA-LA
R$ 19,85
18/11/2021

Fornecedor/Fonte Externa
PONTO
CASAS BAHIA
MAGALU
3007002004410
- CATMAT:0
39 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
06/04/2018)

15

0

15

R$ 24,44

366,60

Proc. de Origem

12/12/2019 PE 130/2019 - REI

COGUMELO SHITAKE SECO
Marca da Última Compra: CEASA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 25,64
NÃO CITOU
R$ 23,79
NÃO CITOU
R$ 23,90

Fornecedor/Fonte Externa
MAGALU
QUATRO ESTRELAS
IKEBANA
3007002000323
- CATMAT:0
40 (Cadastrado
quilograma
em:
01/01/2000)

20

0

20

R$ 34,39

Data da Cot.
15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022

687,80

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

COSTELA SUÍNA SALGADA
Marca da Última Compra: JCW
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DU REI
R$ 34,99
PAMPLONA
R$ 33,98
AURORA
R$ 34,19

Fornecedor/Fonte Externa
BIG DELIVERY
HIPPO
MAMBO
3007002000094
- CATMAT:0
41 (Cadastrado
Pote
em:
01/01/2000)

10

0

10

R$ 17,47

Data da Cot.
21/02/2022
21/02/2022
21/02/2022

174,70

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

CREME DE AMENDOIM
Marca da Última Compra: FUGINI
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
MUFFATO
3007008004090
- CATMAT:0
42 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
07/08/2017)

Cotações do Material
Marca
Valor
AMENDOCREM
R$ 16,02
AMENDOCREM
R$ 18,90
AMENDOCREM
R$ 17,49

80

0

80

R$ 22,26

Data da Cot.
15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022

1.780,80

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

CREME DE LEITE FRESCO -
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Marca da Última Compra: VERDE CAMPO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
VERDE CAMPO
R$ 22,29
VERDE CAMPO
R$ 20,50
VERDE CAMPO
R$ 23,99

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
ZONA SUL
3007002000893
- CATMAT:0
43 (Cadastrado
CAIXA
em:
16/11/2015)

200

0

200

Data da Cot.
16/02/2022
15/02/2022
15/02/2022

R$ 3,35

670,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

CREME DE LEITE LIGHT
Marca da Última Compra: CCGL
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PIRACANJUBA
R$ 3,16
PIRACANJUBA
R$ 2,99
PIRACANJUBA
R$ 3,89

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
SUPERMERCADOS MAGIA
3007002000679
- CATMAT:0
44 (Cadastrado
quilograma
em:
28/10/2015)

10

0

10

Data da Cot.
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022

R$ 53,85

538,50

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

EISBEIN DEFUMADO OU JOELHO SUÍNO COZIDO E DEFUMADO
Marca da Última Compra: SEARA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BERNA
R$ 49,99
DI CALLANI
R$ 55,30
STOLF
R$ 56,25

Fornecedor/Fonte Externa
BOI E CIA
MAGALU
STOLF DEFUMADOS
3007002000766
- CATMAT:0
45 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/11/2015)

15

0

15

Data da Cot.
21/02/2022
21/02/2022
21/02/2022

R$ 8,89

133,35

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ERVA-DOCE SECA
Marca da Última Compra: EDIMAR
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPER NOSSO
NATURAL DA TERRA
HIPPO
3007002000767
- CATMAT:0
46 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/11/2015)

12 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
KITANO
R$ 8,99
AROMA DAS ERVAS
R$ 8,99
CHELLI
R$ 8,68

20

0

20

R$ 10,72

Data da Cot.
04/03/2022
04/03/2022
16/02/2022

214,40

Proc. de Origem

16/02/2022 PE 167/2020 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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ERVAS SECAS DE PROVENCE
Marca da Última Compra: CHELLI
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SONDA DELIVERY
BOMBAY HERBS SPICES
QUATRO ESTRELAS
3007003001687
- CATMAT:0
47 (Cadastrado
PACOTE
em:
30/06/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
BOMBAY HERBS SPICES
R$ 10,77 04/03/2022
BOMBAY HERBS SPICES
R$ 9,90 16/02/2022
BOMBAY HERBS SPICES
R$ 11,50 16/02/2022

20

0

20

R$ 11,75

235,00

25/10/2021

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

ERVILHA SECA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 591/2022
Cotações
Marca
YOKI
YOKI
YOKI

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
SUPERMERCADOS MAGIA
3007002003357
- CATMAT:0
48 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
19/02/2016)

35

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 10,75
07/03/2022
R$ 11,50
07/03/2022
R$ 12,99
07/03/2022

35

R$ 9,49

332,15

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

FARINHA DE ARROZ BRANCA
Marca da Última Compra: RISOVITA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
URBANO
R$ 8,99
04/03/2022
URBANO
R$ 8,99
04/03/2022
URBANO
R$ 10,49
04/03/2022

Fornecedor/Fonte Externa
VIVER BEM SAUDÁVEL
ZONA CEREALISTA
BOM SEM GLÚTEN
3007003001032
- CATMAT:0
49 (Cadastrado
PACOTE
em:
10/02/2015)

20

0

20

R$ 13,82

276,40

Proc. de Origem

18/12/2020

FARINHA DE FEIJÃO-FRADINHO OU FARINHA PARA ACARAJÉ
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
OYÁ
OYÁ
OYÁ

Fornecedor/Fonte Externa
OYÁ ALIMENTOS
WILLIAN GIRASSOL
CASA SANTO FORTE
3007002000691
- CATMAT:0
50 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
10/11/2015)

13 of 34

20

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 13,47
04/03/2022
R$ 15,00
04/03/2022
R$ 12,99
04/03/2022

20

R$ 19,79

395,80

23/02/2022

Proc. de Origem

PE 34/2018 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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FARINHA DE GRÃO-DE-BICO
Marca da Última Compra: SABOR VERDE
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
GIROIL
GIROIL
GIROIL

Fornecedor/Fonte Externa
DROGA RAIA
CASAS BAHIA
MAGALU
3007002004669
- CATMAT:0
51 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
11/12/2018)

10

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 18,14
23/02/2022
R$ 18,34
23/02/2022
R$ 22,90
23/02/2022

10

R$ 17,25

172,50

Proc. de Origem

21/07/2021 PE 149/2019 - REI

FARINHA DE LINHAÇA DOURADA ESTABILIZADA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
JASMINE
R$ 17,00
23/02/2022
JASMINE
R$ 16,00
23/02/2022
JASMINE
R$ 18,75
23/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
UNI NATURAL
CASA SANTA LUZIA
ME GUSTA VEG
3007002003751
- CATMAT:0
52 (Cadastrado
PACOTE
em:
25/02/2015)

30

0

30

R$ 12,11

363,30

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

FARINHA DE MANDIOCA FINA
Marca da Última Compra: MOTTA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
MARLETE
R$ 12,95
04/03/2022
MARLETE
R$ 11,99
04/03/2022
MARLETE
R$ 11,39
04/03/2022

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
IMPRERATRIZ
3007002000831
- CATMAT:0
53 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
10/02/2015)

15

0

15

R$ 20,01

300,15

Proc. de Origem

16/02/2022 PE 157/2018 - REI

FARINHA DE QUINOA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
VITALIN
R$ 17,62
16/02/2022
VITALIN
R$ 23,90
16/02/2022
VITALIN
R$ 18,50
16/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
VITALIN
3007003001004
- CATMAT:0
54 (Cadastrado
PACOTE
em:
09/02/2015)

14 of 34

20

0

20

R$ 26,23

524,60

Proc. de Origem

21/07/2021 PE 157/2018 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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FARINHA DE TRIGO GRANO DURO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DE CECCO
R$ 23,89
DE CECCO
R$ 24,90
DE CECCO
R$ 29,90

Fornecedor/Fonte Externa
MADRID DUPERMERCADOS
MARCHE
DU CARMO
3007003001622
- CATMAT:0
55 (Cadastrado
PACOTE
em:
08/06/2015)

40

0

40

R$ 82,88

Data da Cot.
04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022

3.315,20

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL
Marca da Última Compra: COCAMAR
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
ORQUÍDEA
R$ 85,00
SOBERANA
R$ 82,06
SUPREMA
R$ 81,59

Fornecedor/Fonte Externa
FEIJÃO VENEZA
NOVA SAFRA
TENDA ATACADO
3007002003361
- CATMAT:0
56 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
19/02/2016)

200

0

200

R$ 5,06

Data da Cot.
09/03/2022
16/02/2022
16/02/2022

1.012,00

25/10/2021

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 598/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
ORQUÍDEA
R$ 4,59
07/03/2022
ORQUÍDEA
R$ 5,49
07/03/2022
NITA
R$ 5,09
07/03/2022

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
MAGIA SUPERMERCADOS
TENDA ATACADO
3007002004411
- CATMAT:0
57 (Cadastrado
UNIDADE
em:
06/04/2018)

20

0

20

R$ 55,96

1.119,20

Proc. de Origem

18/12/2020

FAVA DE BAUNILHA
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
EMBLU
CEREALISTA EXPRESS
NATURITAS
3007001003817
- CATMAT:0
58 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/01/2017)

15 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
BOMBAY HERBS SPICES
R$ 60,50 23/02/2022
NÃO CITOU
R$ 52,90 23/02/2022
BIO
R$ 54,47 23/02/2022

14

0

14

R$ 5,14

71,96

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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FIBRA DE TRIGO
Marca da Última Compra: JASMINE
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
JASMINE
R$ 4,77
17/02/2022
JASMINE
R$ 5,95
17/02/2022
JASMINE
R$ 4,69
17/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
BISTEK
3007002003334
- CATMAT:0
59 (Cadastrado
quilograma
em:
09/02/2015)

40

0

40

R$ 31,00

1.240,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

FILÉ DE PEIXE ESPADA
Marca da Última Compra: TRINTA REIS COMERCIO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 35,00
NÃO CITOU
R$ 30,00
NÃO CITOU
R$ 28,00

Fornecedor/Fonte Externa
CHICO PEIXARIA
PEIXARIA TRINDADE
PEIXARIA DEDEDA
3007002000733
- CATMAT:0
60 (Cadastrado
quilograma
em:
09/02/2015)

40

0

40

R$ 87,47

Data da Cot.
03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022

3.498,80

Proc. de Origem

02/03/2022 PE 167/2020 - REI

FILÉ DE PEIXE LINGUADO GRANDE E FRESCO
Marca da Última Compra: TRINTA REIS COMERCIO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 77,50
NÃO CITOU
R$ 85,00
NÃO CITOU
R$ 99,90

Fornecedor/Fonte Externa
ARMAZÉM DO PEIXE
PESCADOS CAMPINAS
NSA. FATIMA
3007002000982
- CATMAT:0
61 (Cadastrado
quilograma
em:
09/02/2015)

40

0

40

R$ 49,77

Data da Cot.
25/02/2022
25/02/2022
21/02/2022

1.990,80

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

FILÉ DE PEIXE PESCADA BRANCA
Marca da Última Compra: ATLÂNTICO PESCADOS
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SWIFT
R$ 39,92
NÃO CITOU
R$ 49,90
NÃO CITOU
R$ 59,50

Fornecedor/Fonte Externa
SWIFT
EXTRA
NSA. FÁTIMA
3007002000735
- CATMAT:0
62 (Cadastrado
quilograma
em:

16 of 34

50

0

50 R$ 130,97

Data da Cot.
02/03/2022
02/03/2022
21/02/2022

6.548,50

Proc. de Origem

21/12/2020

3/10/22, 3:26 PM

314

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração...

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

09/02/2015)
FILÉ DE PEIXE ROBALO FRESCO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 139,80
NÃO CITOU
R$ 138,10
NÃO CITOU
R$ 115,00

Fornecedor/Fonte Externa
NSA. FÁTIMA
O REINO DO PEIXE
PEIXARIA THIAGO
3007003000979
- CATMAT:0
63 (Cadastrado
quilograma
em:
09/02/2015)

40

0

40

R$ 82,20

Data da Cot.
06/12/2021
06/12/2021
06/12/2021

3.288,00

02/03/2022

Proc. de Origem

PE 35/2018 - REI

FILÉ FRESCO DE PEIXE ATUM
Marca da Última Compra: COSTA SUL
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 89,50
NÃO CITOU
R$ 92,10
NÃO CITOU
R$ 65,00

Fornecedor/Fonte Externa
NSA. FÁTIMA
O REINO DO PEIXE
DIRETO DO MAR PESCADOS
3007002004741
- CATMAT:0
embalagem
64 (Cadastrado
de 500 g
em:
10/05/2019)

25

0

25

R$ 5,25

Data da Cot.
21/02/2022
06/12/2021
06/12/2021

131,25

Proc. de Origem

12/12/2019 PE 130/2019 - REI

FLOCÃO DE MILHO PRÉ-COZIDO
Marca da Última Compra: JUREIA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SINHA
R$ 5,80
KIMILHO
R$ 4,79
YOKI
R$ 5,16

Fornecedor/Fonte Externa
MAGAZINE LUIZA
GARCIA SUPERMERCADOS
SONDA DELIVERY
3007002004740
- CATMAT:0
embalagem
65 (Cadastrado
de 500 g
em:
10/05/2019)

25

0

25

R$ 6,52

Data da Cot.
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022

163,00

Proc. de Origem

12/12/2019 PE 130/2019 - REI

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS
Marca da Última Compra: JUREIA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
QUACKER
R$ 5,99
23/02/2022
QUACKER
R$ 6,59
23/02/2022
QUACKER
R$ 6,99
23/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
CARONE
MARCHE
IMPERATRIZ GOURMET
3007003001469
- CATMAT:0
66
quilograma
(Cadastrado
em:

17 of 34

20

0

20

R$ 80,44

1.608,80

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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13/04/2015)
FRAMBOESA VERMELHA CONGELADA
Marca da Última Compra: L.A.
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
FRUTA FINA
R$ 70,00
NÃO CITOU
R$ 75,00
FRUTA FINA
R$ 96,33

Fornecedor/Fonte Externa
LOJA VEGANA
FRUTINE
ANGELONI
3007002000314
- CATMAT:0
67 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
01/01/2000)

60

0

60

R$ 8,62

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

517,20

Proc. de Origem

02/03/2022 PE 167/2020 - REI

FRUTAS CRISTALIZADAS
Marca da Última Compra: UNIAGRO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BENA FRUTTI
R$ 8,15
COMPANY
R$ 8,99
VIVA SALUTE
R$ 8,71

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
BIG BOX DELIVERY
VIVA SALUTE
3007002003373
- CATMAT:0
68 (Cadastrado
PACOTE
em:
19/02/2016)

30

0

30

R$ 6,81

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

204,30

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

FUBÁ OU FARINHA DE MILHO
Marca da Última Compra: SINHÁ
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
AZAMBUJA
R$ 5,41
ZAELI
R$ 7,04
CALDO BOM
R$ 7,99

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
EXTRA
CALDO BOM
3007002000124
- CATMAT:0
69 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
01/01/2000)

15

0

15

R$ 1,60

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

24,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

GELATINA DE SABOR ABACAXI
Marca da Última Compra: APTI
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
EXTRA
PÃO DE AÇÚCAR

18 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
ROYAL
R$ 1,96
ROYAL
R$ 1,39
DR. OETKER
R$ 1,45

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007002000125
- CATMAT:0
70 (Cadastrado
PACOTE
em:
01/01/2000)

40

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

40

R$ 20,95

838,00

12/12/2019 PE 130/2019 - REI

GELATINA INCOLOR EM FOLHAS
Marca da Última Compra: APTI
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 19,99
DR. OETKER
R$ 23,65
DR. OETKER
R$ 19,20

Fornecedor/Fonte Externa
CENTRAL MAX
MARCHE
MERCADÃO NATURAL
3007002000081
- CATMAT:0
71 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
01/01/2000)

15

0

15

R$ 24,39

Data da Cot.
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022

365,85

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

GELEIA DE LARANJA CREMOSA
Marca da Última Compra: RITTER
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
QUEENSBERRY
R$ 25,66
QUEENSBERRY
R$ 23,50
EDEL WEISS
R$ 24,00

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
GELEIAS EDEL WEISS
3007002000082
- CATMAT:0
72 (Cadastrado
Pote
em:
01/01/2000)

20

0

20

R$ 24,39

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

487,80

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

GELEIA DE MORANGO
Marca da Última Compra: RITTER
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
QUEENSBERRY
R$ 25,66
QUEENSBERRY
R$ 23,50
EDEL WEISS
R$ 24,00

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
GELEIAS EDEL WEISS
3007002000918
- CATMAT:0
73 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
17/11/2015)

12

0

12

R$ 11,86

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

142,32

17/02/2022

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

GERGELIM BRANCO EM SEMENTE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
MAMBO

19 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
JASMINE
R$ 12,19
17/02/2022
JASMINE
R$ 12,50
17/02/2022
JASMINE
R$ 10,90
17/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007002000919
- CATMAT:0
74 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
17/11/2015)

25

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

25

R$ 9,99

249,75

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

GERGELIM PRETO EM SEMENTES
Marca da Última Compra: ORIENTAL BRASIL
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
NATURITAS
BISTEK
SHOPEE
3007002000921
- CATMAT:0
75 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
17/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
BIO ORGANICS
R$ 10,49
ORIENTAL BRASIL
R$ 10,49
LEVE CROCK
R$ 8,99

15

0

15

R$ 13,98

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

209,70

Proc. de Origem

09/02/2022 PE 157/2018 - REI

GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
JASMINE
R$ 17,04
21/02/2022
JASMINE
R$ 12,95
21/02/2022
JASMINE
R$ 11,95
21/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
ME GUSTA VEG
MERCADÃO NATURAL
SÃO LUIZ
3007002003367
- CATMAT:0
76 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
19/02/2016)

20

0

20

R$ 13,34

266,80

21/07/2021

Proc. de Origem

PE 34/2018 - REI

GÉRMEN DE TRIGO.
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NATURAL LIFE
R$ 15,06
FIBRASMIL
R$ 11,97
NATURAL LIFE
R$ 12,99

Fornecedor/Fonte Externa
LOJA DAI NUTRI
PONTO FRIO
MAGALU
3007002000836
- CATMAT:0
77 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
13/11/2015)

20

0

20

R$ 17,30

Data da Cot.
21/02/2022
21/02/2022
21/02/2022

346,00

Proc. de Origem

22/04/2019

GOMA XANTANA EM PÓ E PURA
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CASA SANTA LUZIA
IGUATEMI
GRÃO NATURAL

20 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
LEVE CROCK
R$ 17,00
LEVE CROCK
R$ 19,99
LEVE CROCK
R$ 14,90

Data da Cot.
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007002004412
- CATMAT:0
78 (Cadastrado
LATA
em:
06/04/2018)

10

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

10

R$ 22,56

225,60

29/01/2021 PE 130/2019 - REI

LEITE EM PÓ DESNATADO 300G
Marca da Última Compra: TIROL
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
MOLICO
R$ 22,69
21/02/2022
MOLICO
R$ 22,00
21/02/2022
MOLICO
R$ 22,99
21/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS MAGIA
MAGALU
GARCIA SUPERMERCADOS
3007003001115
- CATMAT:0
79 (Cadastrado
UNIDADE
em:
10/02/2015)

60

0

60

R$ 5,21

312,60

07/12/2021

Proc. de Origem

PE 47/2020 - REI

LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO
Marca da Última Compra: HOLANDES
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
TIROL
R$ 4,95
21/02/2022
FLORE
R$ 5,88
21/02/2022
BRANCÃO
R$ 4,79
21/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS MAGIA
CARONE
CENTRAL MAX
3007002000326
- CATMAT:0
80 (Cadastrado
quilograma
em:
01/01/2000)

8

0

8

R$ 52,40

419,20

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

LINGÜIÇA PORTUGUESA
Marca da Última Compra: SEARA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PERDIGÃO
R$ 49,98
PERDIGÃO
R$ 54,75
PERDIGÃO
R$ 52,48

Fornecedor/Fonte Externa
PAGUE MENOS
ANGELONI
MADRID
3007002000898
- CATMAT:0
81 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
16/11/2015)

700

0

700

R$ 13,66

Data da Cot.
18/02/2022
18/02/2022
18/02/2022

9.562,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

MANTEIGA SEM SAL
Marca da Última Compra: LAC LELO
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MARCHE
EXTRA
PÃO DE AÇÚCAR

21 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
AVIAÇÃO
R$ 13,99
PRESIDENT
R$ 13,49
PRESIDENT
R$ 13,49

Data da Cot.
18/02/2022
18/02/2022
18/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007002003343
- CATMAT:0
82 (Cadastrado
quilograma
em:
10/02/2015)

80

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

80

R$ 46,10

3.688,00

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

MARISCO
Marca da Última Compra: TRINTA REIS COMERCIO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 39,80
NÃO CITOU
R$ 40,00
NÃO CITOU
R$ 58,50

Fornecedor/Fonte Externa
MEDITERRANEO PESCADOS
PEIXARIA JURERÊ
NSA. FATIMA
3007002000106
- CATMAT:0
83 (Cadastrado
CAIXA
em:
01/01/2000)

120

0

120

Data da Cot.
02/03/2022
25/02/2022
23/02/2022

R$ 17,26

2.071,20

Proc. de Origem

21/07/2021 PE 146/2019 - REI

MASSA FILLO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
AROSA
AROSA
AROSA

Fornecedor/Fonte Externa
MARCHE
EXTRA
PÃO DE AÇÚCAR
3007002003369
- CATMAT:0
84 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
19/02/2016)

15

0

do Material
Valor
R$ 17,99
R$ 15,79
R$ 17,99

15

Data da Cot.
18/02/2022
18/02/2022
18/02/2022

R$ 17,74

266,10

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

MOLHO DE SOJA ADOCICADO OU MOLHO SHOYO ADOCICADO
Marca da Última Compra: PREDILECTA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
DAIMARU
R$ 19,24
18/02/2022
SAKURA
R$ 17,29
18/02/2022
SAKURA
R$ 16,69
18/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
CENTRAL MAX
MADRID
3007002000749
- CATMAT:0
85 (Cadastrado
Pote
em:
10/02/2015)

60

0

60

R$ 26,50

1.590,00

25/10/2021

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

MOSTARDA DIJON
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CARREFOUR
PÃO DE AÇÚCAR
GRANDE ADEGA

22 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
MAILLE
R$ 29,90
MAILLE
R$ 25,79
REINE DIJON
R$ 23,80

Data da Cot.
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007001003351
- CATMAT:0
86 (Cadastrado
quilograma
em:
19/02/2016)

12

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

12 R$ 126,86

1.522,32

10/07/2018

PE 34/2018 - REI

NOZ CHILENA PICADA A GRANEL
Marca da Última Compra: DE VALOR
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 115,60
NÃO CITOU
R$ 140,90
NÃO CITOU
R$ 124,08

Fornecedor/Fonte Externa
CARREFOUR
NAÇÃO VERDE
PARAISO SAUDÁVEL
3007002000385
- CATMAT:0
87 (Cadastrado
CAIXA
em:
01/01/2000)

15

0

15

R$ 11,99

Data da Cot.
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022

179,85

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

NUGGETS DE FRANGO - EMBALAGEM
Marca da Última Compra: SEARA
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CASA FIESTA
SUPER PAGUE MENOS
BEMOL
3007001003831
- CATMAT:0
88 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
12/01/2017)

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
TURMA DA MÔNICA
R$ 12,68
18/02/2022
TURMA DA MÔNICA
R$ 11,89
18/02/2022
TURMA DA MÔNICA
R$ 11,40
18/02/2022

50

0

50

R$ 20,09

1.004,50

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ÓLEO DE CANOLA
Marca da Última Compra: SALADA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
LIZA
R$ 18,69
18/02/2022
PURILEV
R$ 19,99
18/02/2022
PURILEV
R$ 21,59
18/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
SONDA DELIVERY
CARONE
ANGELONI
3007002003759
- CATMAT:0
89 (Cadastrado
GARRAFA
em:
17/08/2016)

12

0

12

R$ 20,12

241,44

06/10/2021

Proc. de Origem

DL 58/2021 - REI

ÓLEO DE GERGELIM TORRADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IFRUTUS
CARREFOUR

23 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
HONG KONG
R$ 18,02
HONG KONG
R$ 19,24

Data da Cot.
18/02/2022
18/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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Cotações do Material
Marca
Valor
HONG KONG
R$ 23,09

Fornecedor/Fonte Externa
SONDA DELIVERY
3007002000935
- CATMAT:0
90 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
26/11/2015)

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

60

0

60

R$ 18,96

Data da Cot.
18/02/2022

1.137,60

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ÓLEO DE MILHO
Marca da Última Compra: SALADA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
LIZA
R$ 17,99
18/02/2022
MAZOLA
R$ 19,90
18/02/2022
LIZA
R$ 18,99
18/02/0222

Fornecedor/Fonte Externa
MADRID
ANGELONI
NATURAL DA TERRA
3007001000593
- CATMAT:0
91 (Cadastrado
UNIDADE
em:
07/05/2015)

60

0

60

R$ 24,47

1.468,20

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

ÓLEO DE SOJA NÃO TRANSGÊNICO
Marca da Última Compra: LEVE
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
LIZA
LIZA
LIZA

Fornecedor/Fonte Externa
AMERICANAS
EXTRA
CARREFOUR
3007002000330
- CATMAT:0
92 (Cadastrado
QUILO
em:
01/01/2000)

25

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 23,90
18/02/2022
R$ 24,62
18/02/2022
R$ 24,90
18/02/2022

25

R$ 67,45

1.686,25

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

PAIO
Marca da Última Compra: PERDIGÃO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PERDIGÃO
R$ 78,11
PERDIGÃO
R$ 62,13
PERDIGÃO
R$ 62,11

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO
3007002000220
- CATMAT:0
93 (Cadastrado
UNIDADE
em:
01/01/2000)

30

0

30

R$ 8,20

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

246,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

PÃO DE FORMA COM CASCA
Marca da Última Compra: VISCONTI
Requisições Associadas: 535/2022
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Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
WICKBOLD
R$ 7,11
08/03/2022
PULLMAN
R$ 8,49
08/03/2022
PULLMAN
R$ 8,99
08/03/2022

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADOS MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
3021001000725
- CATMAT:0
94 (Cadastrado
Rolo
em:
01/01/2000)

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

350

0

350

R$ 11,46

4.011,00

Proc. de Origem

12/12/2019 PE 130/2019 - REI

PAPEL MANTEIGA. PAPEL OPACO, M
Marca da Última Compra: BOMPACK
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
WYDA
R$ 9,90
QUALITÁ
R$ 10,49
LIFE CLEAN
R$ 14,00

Fornecedor/Fonte Externa
MARCHE
PÃO DE AÇÚCAR
MAGALU
3007002000824
- CATMAT:0
95 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
13/11/2015)

30

0

30

Data da Cot.
23/02/2022
23/02/2022
23/02/2022

R$ 11,26

337,80

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

PÁPRICA PICANTE EM PÓ
Marca da Última Compra: CHELLI
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
BOMBAY
MUNDO VERDE
ANGELONI
3007002000999
- CATMAT:0
96 (Cadastrado
quilograma
em:
18/03/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
BOMBAY HERBS SPICES
R$ 10,90 17/02/2022
BOMBAY HERBS SPICES
R$ 10,90 17/02/2022
BOMBAY HERBS SPICES
R$ 11,99 17/02/2022

70

0

70

R$ 42,41

2.968,70

22/12/2020

Proc. de Origem

PE 22/2019 - REI

PATO INTEIRO CONGELADO
Marca da Última Compra: GERMANI
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERNOSSO
ANGELONI
HIPPO
3007002000331
- CATMAT:0
97 (Cadastrado
quilograma
em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
VILA GERMANIA
R$ 47,99
GERMANIA
R$ 39,90
VILLA GERMANIA
R$ 39,35

15

0

15

R$ 25,46

Data da Cot.
25/02/2022
25/02/2022
25/02/2022

381,90

Proc. de Origem

13/03/2020 PE 146/2019 - REI

PÉ DE PORCO SALGADO
Marca da Última Compra: JCW
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Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DI CALLANI
R$ 23,90
DI CALLANI
R$ 30,90
PAMPLONA
R$ 21,59

Fornecedor/Fonte Externa
CARREFOUR
SUBMARINO
HIPPO
3007002000751
- CATMAT:0
98 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
10/02/2015)

20

0

20

R$ 29,87

Data da Cot.
08/03/2022
08/03/2022
17/02/2022

597,40

Proc. de Origem

21/12/2020

PECTINA EM PÓ PURA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
MAGO
MAGO
MAGO

Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
CASAS BAHIA
PONTO
3007002000394
- CATMAT:0
99 (Cadastrado
QUILO
em:
01/01/2000)

120

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 29,87
25/02/2022
R$ 29,87
25/02/2022
R$ 29,87
25/02/2022

120

R$ 26,10

3.132,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

PEIXE ANCHOVA MARISQUEIRA.
Marca da Última Compra: TRINTA REIS COMERCIO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 23,90
NÃO CITOU
R$ 24,90
NÃO CITOU
R$ 29,50

Fornecedor/Fonte Externa
ANDORINHA HIPERMERCADO
TRIMAIS
NSA. FÁTIMA
3007002003983
- CATMAT:0
100 (Cadastrado
quilograma
em:
22/03/2017)

15

0

15

R$ 13,67

Data da Cot.
02/03/2022
02/03/2022
21/02/2022

205,05

10/07/2018

Proc. de Origem

PE 35/2018 - REI

PEIXE CHARUTINHO INTEIRO
Marca da Última Compra: COSTA SUL
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 13,00
NÃO CITOU
R$ 14,00
NÃO CITOU
R$ 14,00

Fornecedor/Fonte Externa
PESCADOS OLIVEIRA
PESCADOS CAMPINAS
PESCADOS SILVEIRA
3007002000752
- CATMAT:0
101 (Cadastrado
quilograma
em:
10/02/2015)

240

0

240

Data da Cot.
03/03/2022
06/12/2021
06/12/2021

R$ 56,33 13.519,20

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

PEIXE LINGUADO INTEIRO SUJO FRESCO OU CONGELADO
Marca da Última Compra: TRINTA REIS COMERCIO
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Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 65,00
NÃO CITOU
R$ 45,00
NÃO CITOU
R$ 59,00

Fornecedor/Fonte Externa
CENTRAL FISHES
PESCADOS CAMPINAS
NSA. FÁTIMA
3007002003989
- CATMAT:0
102 (Cadastrado
quilograma
em:
22/03/2017)

40

0

40

R$ 15,93

Data da Cot.
03/03/2022
25/02/2022
21/02/2022

637,20

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

PEIXE SARDINHA INTEIRA
Marca da Última Compra: ATLANTICO PESCADOS
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 19,80
NÃO CITOU
R$ 14,00
NÃO CITOU
R$ 14,00

Fornecedor/Fonte Externa
NSA. FÁTIMA
PESCADOS SILVEIRA
PESCADOS CAMPINAS
3007002003991
- CATMAT:0
103 (Cadastrado
quilograma
em:
22/03/2017)

10

0

10

R$ 21,44

Data da Cot.
21/02/2022
06/12/2021
06/12/2021

214,40

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

PEIXE TILÁPIA INTEIRO
Marca da Última Compra: TRINTA REIS COMERCIO
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 21,90
NÃO CITOU
R$ 18,90
NÃO CITOU
R$ 23,51

Fornecedor/Fonte Externa
ARMAZÉM DO PEIXE
PESCADOS CAMPINAS
NSA FÁTIMA
3007002003739
- CATMAT:0
104 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
14/04/2015)

25

0

25

R$ 21,23

Data da Cot.
25/02/2022
25/02/2022
21/02/2022

530,75

25/10/2021

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

PEQUI EM CONSERVA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
EMPÓRIO NATURAL FOODS
MAGALU
EXTRA
3007003001402
- CATMAT:0
105 (Cadastrado
quilograma
em:
10/04/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
AR DE MINAS
R$ 20,76
KI PIMENTA
R$ 17,70
KI PIMENTA
R$ 25,23

30

0

30

R$ 26,60

Data da Cot.
08/03/2022
24/02/2022
24/02/2022

798,00

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

PERU CONGELADO
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Marca da Última Compra: SEARA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
SADIA
SADIA
SADIA

Fornecedor/Fonte Externa
MERCADÃO KI PREÇO
GARCIA SUPERMERCADOS
MERCADÃO DO ZÉ
3007002003792
- CATMAT:0
106 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
09/12/2016)

80

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 29,99
17/02/2022
R$ 24,90
17/02/2022
R$ 24,90
17/02/2022

80

R$ 16,85

1.348,00

Proc. de Origem

24/02/2022

PÓ DE MERENGUE
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
ARCOLOR
R$ 15,58
24/02/2022
ARCOLOR
R$ 21,07
24/02/2022
ARCOLOR
R$ 13,89
24/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
DOCE MALU
MAGALU
MARIA CHOCOLATE
3007003001490
- CATMAT:0
107 (Cadastrado
PACOTE
em:
13/04/2015)

30

0

30

R$ 17,44

523,20

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

POLPA DE AÇAÍ
Marca da Última Compra: MAIS FRUTA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DE MARCHI
R$ 14,00
POLPANORTE
R$ 19,96
BRASFRUT
R$ 18,36

Fornecedor/Fonte Externa
VIVER BEM SAUDÁVEL
ANGELONI
HIPPO
3007003001491
- CATMAT:0
108 (Cadastrado
PACOTE
em:
13/04/2015)

30

0

30

R$ 9,91

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

297,30

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

POLPA DE ACEROLA CONGELADA
Marca da Última Compra: MAIS FRUTA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
POLPANORTE
R$ 9,40
BRASFRUT
R$ 10,36
DEMARCHI
R$ 9,96

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SEMAR SUPERMERCADOS
MARCHE
3007002003835
- CATMAT:0
109 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
10/02/2015)

20

0

20

R$ 11,08

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

221,60

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

POLPA DE CUPUAÇU CONGELADA
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Marca da Última Compra: MAIS FRUTA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
POLPANORTE
R$ 11,80
BRASFRUT
R$ 11,94
MAIS FRUTA
R$ 9,49

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SEMAR SUPERMERCADOS
SUPERMERCADO DAOLIO
3007003001492
- CATMAT:0
110 (Cadastrado
PACOTE
em:
13/04/2015)

20

0

20

R$ 8,80

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

176,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

POLPA DE GOIABA CONGELADA
Marca da Última Compra: MAIS FRUTA
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS SÃO LUIZ
SEMAR SUPERMERCADOS
GARCIA SUPERMERCADOS
3007003001493
- CATMAT:0
111 (Cadastrado
PACOTE
em:
13/04/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
POMAR DA POLPA
R$ 7,69
BRASFRUT
R$ 8,76
BRASFRUT
R$ 9,96

20

0

20

R$ 9,38

Data da Cot.
17/02/2022
17/02/2022
17/02/2022

187,60

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

POLPA DE GRAVIOLA CONGELADA
Marca da Última Compra: MAIS FRUTA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
ICEFRUIT
R$ 11,36
MAIS FRUTA
R$ 9,19
NETTARE
R$ 7,60

Fornecedor/Fonte Externa
GIGA
DC2 ALIMENTOS
BRASIL CONGELADOS
3007002000984
- CATMAT:0
112 (Cadastrado
quilograma
em:
10/02/2015)

40

0

40 R$ 120,66

Data da Cot.
09/03/2022
16/02/2022
16/02/2022

4.826,40

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

POLVO
Marca da Última Compra: ATLANTICO PESCADOS
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MADRID
TUDO DA SANTA
NATURAL DA TERRA
3007002000876
- CATMAT:0
113 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
16/11/2015)

29 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
SANTA LUZIA
R$ 119,99
NÃO CITOU
R$ 115,99
NÃO CITOU
R$ 125,99

15

0

15

R$ 25,23

Data da Cot.
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022

378,45

25/10/2021

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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PREPARADO PARA CHANTILI
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
MAURI
R$ 24,20
CHANTY MIX
R$ 21,69
AMÉLIA
R$ 29,80

Fornecedor/Fonte Externa
MUNDO DO CHEF
EXTRA FESTAS
FESTA BOX
3007002005027
- CATMAT:0
114 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
22/12/2020)

30

0

30

Data da Cot.
24/02/2022
24/02/2022
24/02/2022

R$ 20,66

619,80

Proc. de Origem

08/02/2021

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA MÉDIA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
JASMINE
R$ 21,49
JASMINE
R$ 20,49
DA MAGRINHA
R$ 20,00

Fornecedor/Fonte Externa
MASTER SUPERMERCADOS
MAGALU
MUNDO VERDE
3007003001116
- CATMAT:0
115 (Cadastrado
UNIDADE
em:
10/02/2015)

30

0

30

Data da Cot.
25/02/2022
25/02/2022
25/02/2022

R$ 29,25

877,50

22/12/2020

Proc. de Origem

PE 22/2019 - REI

QUEIJO FETA
Marca da Última Compra: CASA DA OVELHA
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HORTI SABOR
HIPPO
BANCA 43
3007003001120
- CATMAT:0
116 (Cadastrado
UNIDADE
em:
10/02/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
CASA DA OVELHA
R$ 32,99
CASA DA OVELHA
R$ 28,85
CASA DA OVELHA
R$ 25,90

25

0

25

R$ 29,84

Data da Cot.
09/03/2022
15/02/2022
15/02/2022

746,00

02/03/2022

Proc. de Origem

PE 22/2019 - REI

QUEIJO MASCARPONE
Marca da Última Compra: SERRA BELLA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
ECILA
R$ 28,99
09/03/2022
GALBANI
R$ 31,99
15/02/2022
YEMA
R$ 28,55
15/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
FARINHA PURA
SUPER PAGUE MENOS
MAMBO
3007002005317
- CATMAT:0
117 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
03/12/2021)

30 of 34

40

0

40

R$ 30,63

Proc. de Origem

1.225,20

3/10/22, 3:26 PM
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QUEIJO MUSSARELA DE BÚFALA, EMBALAGEM 250G
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CARONE
NATURAL DA TERRA
MARCHE
3007003001123
- CATMAT:0
118 (Cadastrado
quilograma
em:
10/02/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
BOM DESTINO
R$ 27,99
ALMEIDA PRADO
R$ 33,99
ALMEIDA PRADO
R$ 29,90

100

0

100

R$ 85,90

Data da Cot.
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022

8.590,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

QUEIJO MUSSARELA LIGHT
Marca da Última Compra: LACTOVALE
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
TIROLEZ
R$ 91,90
16/02/2022
TIROLEZ
R$ 77,90
16/02/2022
TIROLEZ
R$ 87,89
16/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
MADRID
MARCHE
NATURAL DA TERRA
3007002000337
- CATMAT:0
119 (Cadastrado
quilograma
em:
01/01/2000)

10

0

10

R$ 34,78

347,80

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

RABO DE PORCO SALGADO
Marca da Última Compra: JCW
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PAINEIRA
R$ 42,47
PAMPLONA
R$ 29,98
PAMPLONA
R$ 31,90

Fornecedor/Fonte Externa
NATURAL DA TERRA
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
3007003001131
- CATMAT:0
120 (Cadastrado
UNIDADE
em:
12/03/2015)

250

0

250

R$ 30,92

Data da Cot.
15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022

7.730,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

REQUEIJÃO CREMOSO 410 G
Marca da Última Compra: CATUPIRY
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
CATUPIRY
R$ 31,50
15/02/2022
CATUPIRY
R$ 29,99
15/02/2022
CATUPIRY
R$ 31,27
15/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
MARCHE
HIPPO
3007002000860
- CATMAT:0
121 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
13/11/2015)

31 of 34

25

0

25

R$ 14,16

354,00

22/10/2021

Proc. de Origem

PE 88/2021 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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SOJA EM GRÃOS
Marca da Última Compra: JASMINE
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 12,00
NÃO CITOU
R$ 15,98
NÃO CITOU
R$ 14,50

Fornecedor/Fonte Externa
PÃO DE AÇÚCAR
AMERICANAS
MACROZEN
3007003000929
- CATMAT:0
122 (Cadastrado
GARRAFA
em:
09/02/2015)

12

0

12

R$ 12,32

Data da Cot.
15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022

147,84

Proc. de Origem

21/12/2020 PE 138/2017 - REI

SUCO CONCENTRADO DE TOMATE
Marca da Última Compra: MAGUARY
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
YACARE
ESSÊNCIA DO VALE
MAGALU
3007002003606
- CATMAT:0
123 (Cadastrado
CAIXA
em:
09/04/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
SUPERBOM
R$ 14,50
25/02/2022
ESSÊNCIA DO VALE
R$ 11,90
25/02/2022
SUPERBOM
R$ 10,55
25/02/2022

10

0

10

R$ 18,01

180,10

Proc. de Origem

21/12/2020 PE 138/2017 - REI

SUCO DE CRANBERRY
Marca da Última Compra: DELVALE
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações
Marca
JUXX
JUXX
JUXX

Fornecedor/Fonte Externa
MARCHE
AMERICANAS
CASAS BAHIA
3007002004034
- CATMAT:0
124 (Cadastrado
UNIDADE
em:
12/04/2017)

50

0

do Material
Valor
Data da Cot.
R$ 16,99
15/02/2022
R$ 18,85
15/02/2022
R$ 18,19
15/02/2022

50

R$ 12,25

612,50

Proc. de Origem

08/02/2021 PE 130/2019 - REI

SUCO DE LARANJA INTEGRAL
Marca da Última Compra: SUQ
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
DU BOM SUPERMERCADOS
3007002000771
- CATMAT:0
125 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:

32 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
NATURAL ONE
R$ 14,29
MACROVITA
R$ 11,49
PRATS
R$ 10,98

10

0

10

R$ 38,45

Data da Cot.
15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022

384,50

25/10/2021

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

3/10/22, 3:26 PM
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12/11/2015)
TAHINE OU PASTA SALGADA DE GERGELIM
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
JASMINE
R$ 39,90
25/02/2022
JASMINE
R$ 38,49
25/02/2022
JASMINE
R$ 36,95
25/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
CARREFOUR
MERCADÃO NATURAL
3007002000995
- CATMAT:0
126 (Cadastrado
quilograma
em:
20/03/2015)

8

0

8

R$ 16,96

135,68

20/07/2020

Proc. de Origem

PE 19/2020 - REI

TOUCINHO SUÍNO
Marca da Última Compra: JCW
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 19,99
NÃO CITOU
R$ 13,39
NÃO CITOU
R$ 17,50

Fornecedor/Fonte Externa
SUPER VENEZA TAGUATINGA
CARREFOUR
CASA DE CARNES BANDEIRANTES
3007002004421
- CATMAT:0
127 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
06/04/2018)

10

0

10

R$ 38,11

Data da Cot.
15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022

381,10

Proc. de Origem

12/12/2019 PE 130/2019 - REI

TRIGO DE CUSCUS
Marca da Última Compra: JUREIA
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
AL BADIA
R$ 41,25
25/02/2022
AL BADIA
R$ 36,90
25/02/2022
AL BADIA
R$ 36,19
25/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
MAGALU
MARCHE
SONDA DELIVERY
3007002000926
- CATMAT:0
128 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
18/11/2015)

40

0

40

R$ 3,18

127,20

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

VINAGRE DE ÁLCOOL
Marca da Última Compra: HEINIG
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
DU BOM SUPERMERCADOS
SUPERMERCADOS MAGIA
HIPPO

33 of 34

Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
HEINIG
R$ 2,79
15/02/2022
HEINIG
R$ 3,39
15/02/2022
HEINIG
R$ 3,36
15/02/2022

Proc. de Origem

3/10/22, 3:26 PM
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3007002000928
- CATMAT:0
129 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
18/11/2015)

25

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCom...

0

25

R$ 10,42

260,50

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

VINAGRE DE ARROZ
Marca da Última Compra: ROSANI
Requisições Associadas: 535/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
KENKO
R$ 11,89
15/02/2022
KENKO
R$ 10,01
15/02/2022
KENKO
R$ 9,35
15/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS MAGIA
HIPPO
ANGELONI
3007002000932
- CATMAT:0
130 (Cadastrado
EMBALAGEM
em:
18/11/2015)

25

0

25

R$ 8,24

206,00

Proc. de Origem

31/03/2021 PE 167/2020 - REI

VINAGRE DE VINHO TINTO
Marca da Última Compra: LACTOVALE
Requisições Associadas: 535/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPER PAGUE MENOS
AMERICANAS
CASA FIESTA

Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
CASTELO
R$ 8,29
15/02/2022
CASTELO
R$ 8,15
15/02/2022
CASTELO
R$ 8,29
15/02/2022

Proc. de Origem

Valor Total do Processo: R$ 152.228,82
Elaborado por:
Data____/____/____
___________________________________
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TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO Nº 11100/20
(Processo Administrativo n.°23292.006066/2022-79)

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de Materiais de consumo – insumos alimentícios para as aulas práticas do Campus
Florianópolis Continente – para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina - IFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
As descrições, quantidades e valores dos itens deste processo encontram-se no anexo
intitulado Quadro de especificações mínimas.
1.2. As quantidades que, por ventura, forem entregues incorretamente no Campus ou faltando parte
da AF serão devolvidas e os custos cobertos pela licitante vencedora.
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da data de início da Ata de Registro
de Preços na forma do art. 12, do Dec n° 7.892/13.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O Instituto Federal de Santa Catarina, visando suprir possíveis demandas no exercício de suas
atividades, realiza licitações através do Sistema de Registro de Preços. Essas licitações são feitas de
forma compartilhada, ou seja, atendendo todos os Câmpus no Estado de Santa Catarina. Atualmente
participam das licitações os Campus Araranguá, Caçador, Canoinhas, Cerfead, Chapecó, Criciúma,
Florianópolis, Florianópolis – Continente, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul – Centro, Jaraguá
do Sul – Rau, Joinville, Lages, Palhoça, Reitoria, São Carlos, São José, São Lourenço do Oeste, São
Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê.
2.3. A finalidade do IFSC é formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e
tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia,
bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos
processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade,
especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação
continuada. Neste sentido, a presente licitação tem como objetivo garantir celeridade e eficiência no
momento da aquisição, garantindo a qualidade nos serviços prestados ao cidadão.
2.4. A modalidade de licitação definida neste processo cumpre o disposto nos Decretos nº 5.450/2005 e
7.892/2013, permitindo assim a aquisição de forma parcelada, nas quantidades e no momento
adequado às necessidades do IFSC.
2.5. O Câmpus Florianópolis-Continente oferta cursos na área de Gastronomia e Serviços, os quais
fazem uso de insumos alimentícios, são cursos de Formação Inicial Continuada regulares, Formação
Inicial Continuada pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC),
cursos Técnicos PROEJA, Técnicos Subsequentes e Curso Superior, que envolvem a utilização de
alimentos e bebidas para manipulação, preparo e serviços. Esse Câmpus oferta os seguintes cursos
regularmente que utilizam os materiais estimados: Técnico em Panificação e Confeitaria, Técnico
Proeja em Panificação e Confeitaria, Técnico em Eventos, Técnico em Gastronomia, Proeja Técnico
em Gastronomia, Curso Superior em Tecnologia de Gastronomia, Proeja Técnico em Cozinha,
____________________________________________________________________
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Proeja FIC Panificação e Confeitaria, Aperfeiçoamento no Serviços de Vinhos, Coquetelaria. Além
disso, também há as ofertas de cursos ligadas aos programas PRONATEC e Mulheres Mil: padeiro,
garçom, auxiliar de cozinha, organização de eventos, pizzaiolo. Assim, os materiais estimados
atenderão cerca de 1000 alunos do Campus Florianópolis Continente do IFSC.
2.6. A partir de uma concepção de que a qualidade da formação dos egressos de cursos desta natureza
está diretamente relacionada com a capacidade que estes cursos possuem de estabelecer ligações
entre os conhecimentos teóricos e os práticos, é de magna importância que a grade curricular
preveja larga oferta deste último tipo de aula, colocando o aluno em permanente contato com a
realidade vivenciada no mercado de trabalho. Em virtude disso, faz-se necessário, por fins
pedagógicos, a utilização de insumos alimentícios nas aulas práticas dos cursos de Campus
Continente, para isso os professores planejam suas aulas com antecedência de acordo com a
unidade curricular de cada etapa do curso em questão. Portanto os insumos alimentícios devem ser
entregues nas quantidades preestabelecidas, em condições adequadas de higiene e qualidade e no
prazo de entrega estabelecido no edital e nas autorizações de fornecimento, para assim atender as
demandas dos cursos e a todos os alunos, evitando prejuízos ao andamento das aulas.
2.7. Em relação as quantidades para uso durante a validade da ata SRP, cada um dos itens do processo,
foram obtidas através de levantamento efetuado pelos docentes responsáveis pelas Unidades
Curriculares com tal demanda. Considerando: a natureza deste tipo de material (insumos
alimentícios), sujeito a constantes reajustes de quantitativos, conforme variam a oferta e a demanda
dos mesmos; a dificuldade de se estabelecerem quantidades exatas na contratação já que as turmas
estão inevitavelmente sujeitas a evasão e/ou inchaço de alunos; a necessidade de entrega parcelada
dos materiais; e finalmente, buscando otimizar os recursos disponíveis à Administração Pública é
necessário que a entrega seja parcelada e conforme a necessidade dos cursos; e finalmente,
buscando otimizar os recursos disponíveis à Administração Pública, sugere-se realizar Registro de
Preços, com prazo de validade da Ata de um (1) ano, enquadrando a despesa na classificação
orçamentária 33.90.30.07 – Material de Consumo – Gêneros de Alimentação.
2.8. Devido há problemas com fornecedores situados a uma distância superior a um raio de 100 km de
distância do IFSC Campus Continente em pregões anteriores (Rambo – PE 78/2017, Yoshimitsu- PE
35/2018), problemas tais como: entregas fora dos prazos estabelecidos, quantidades das
autorizações de fornecimento entregues em desacordo com o solicitado, condições de higiene,
dificuldade de trocas de produtos que foram entregues em desconformidade com a ata ou em
condições inadequadas para o uso em aulas práticas, causados pela dificuldade de logística de
transporte e entrega dessas empresas fornecedoras que muitas vezes compram produtos online ou
por telefone nos mercados locais e solicitam a entrega no campus. Com isso, é necessário restringir
a abrangência de participação das empresas fornecedoras de insumos alimentícios ao IFSC Campus Continente a uma distância igual ou inferior a 150 km para que sejam evitados os
problemas citados, sem causar danos e prejuízos as aulas e consequentemente aos alunos. Á
medida que restringe-se a participação dos fornecedores que estejam situados a uma distância igual
ou inferior a 150Km do IFSC - Campus Continente não perde-se a concorrência de fornecedores
aptos a participar do Pregão eletrônico, pois há um número considerável de empresas na região que
podem a atender as demandas do Campus Continente.
2.9. A restrição citada no item 2.8 não se aplica aos itens 11 e 94 do Quadro de Especificações Mínimas.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
1.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada no Quadro de Especificações
Mínimas.
____________________________________________________________________
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações
da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
6.1. O prazo de entrega dos bens é de 03 (três) dias úteis, contados do envio de uma Autorização
de Fornecimento (AF) pela Administração, por e-mail, no seguinte endereço:
6.2. Somente para os itens 11 e 94 do Quadro de Especificações Mínimas, o prazo de entrega dos
bens é de 10 (dez) dias úteis, contados do envio de uma Autorização de Fornecimento (AF) pela
Administração, por e-mail, no seguinte endereço:
CÂMPUS
Câmpus FlorianópolisContinente

ENDEREÇO
Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros - Florianópolis/SC – CEP:
88.075-010; Fone (48) 3877-8400; e-mail:
compras.continente@ifsc.edu.br.

6.3. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior
ao que consta no Quadro de Especificações Mínimas, especificados para cada item.
6.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no momento de sua entrega, por servidor(a) do IFSC
devidamente identificado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
6.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
6.6.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.
6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1.

São obrigações da Contratante:
7.1.1.

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2.
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
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7.1.3.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4.
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5.
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
8.1.1.
efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade, quando couber;
8.1.1.1.
O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando couber;
8.1.2.
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.3.
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.4.
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
8.1.5.
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6.

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.1.7.
promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação
assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
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11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela
autoridade competente.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
12.1.1.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da
Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.1.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº
3, de 26 de abril de 2018.
12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
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12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018.
12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE
13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1.

Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

14.1.1.

Itens com entrega imediata, sem obrigações futuras.
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15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
15.1.1 falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das
obrigações assumidas na contratação;
15.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3 fraudar na execução do contrato;
15.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou
15.1.5 cometer fraude fiscal.
15.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos
para o serviço contratado;
b) Multa:
(1) moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) compensatória de 10% ( dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
d) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
15.4 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
15.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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15.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.8 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.
15.10 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 à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15.11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
15.12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
15.13 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público.
15.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
16.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
16.2.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
16.2.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os
atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as
seguintes características mínimas:
16.2.1.2 Demonstrem fornecimento de gêneros alimentícios compatíveis
em características e quantidades, com o objeto dessa licitação.
16.3 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
16.3.1 Valor Global: R$ 152.228,82 (Cento e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte
e oito reais e oitenta e dois centavos)
16.3.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao
edital.
____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020

433

16.4 O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item.
16.5 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
17.1 O custo estimado da contratação é de R$.152.228,82

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
18.1 A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato
ou instrumento equivalente.

Florianópolis, 10 de março de 2022.

Elaborado por:
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Coordenadora de Compras e Contratos
Campus Florianópolis-Continente

Aprovado por:
João Paulo Nunes da Silva
Assistente em Administração
Chefe DAM
Campus Florianópolis-Continente
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
CONTRATOS
EMITIDO EM 10/03/2022 15:22

QUADRO

E

DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.006066/2022-79 - PE 11100/2022 - REI
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS
Assunto:
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.

Item

Descrição

Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1 of 17

1

Açafrão-da-terra ou curcumã. Açafrão-da-terra, tempero em pó de cor
amarelada ou avermelhada, é extraído dos estigmas de ﬂores de uma
variedade de Crocus sativus. Pó isento de impurezas e umidade.
Acondicionado em embalagem de, aproximadamente, 50 g, integra,
atóxica, resistente, vedada hermeticamente e limpa. Livre de EMBALAG
sujidades e contaminantes. A embalagem deve apresentar
EM
externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto,
e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

10

9,22

92,20

2

Aceto balsâmico ou vinagre balsâmico. Vinagre de vinho tinto obtido a
partir de mosto de uva, em ótimo grau de maturação. É obtido através
da fermentação do uvas típicas Trebbiano e Lambrusco. A formulação
EMBALAG
do aceto balsâmico consta de um processo lento de fermentação
EM
desenvolvido em diversos barris de diferentes tipos de madeira.
Acondicionado em embalagem de acordo com a legislação vigente. A
embalagem deve conter 500 ml do produto.

15

24,24

363,60

3

Achocolatado em pó diet. Sem açúcar e sem lactose. Próprio para
dietas com restrições de açúcares. Aprovado pela Associação Nacional EMBALAG
de Assistência ao Diabético. A embalagem deve conter 200 g de peso
EM
líquido do produto.

8

18,04

144,32

4

AÇÚCAR CRISTAL - Açúcar cristal. Produto 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, com
embalagem primárias em plástico resistente que garanta a
integridade do produto até o consumo, contendo 01 kg do produto,
reembaladas em fardos reforçados, com prazo de validade de 04
meses a cada fornecimento. A data de validade deverá constar da
embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a
embalagem secundária for transparente. Marca de referencia de
qualidade - Doçula.

60

5,64

338,40

5

AÇÚCAR BAUNILHA TAMBÉM CONHECIDO COMO AÇÚCAR VANILLA OU
VANILLE, VANILLA SUGAR, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40G,
DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO POR SACAROSE E AROMA
ARTIFICIAL DE BAUNILHA, COM ASPECTO SÓLIDO E CRISTAIS BEM
DEFINIDOS, ODOR E SABOR PRÓPRIOS DO PRODUTO, SEM UMIDADE,
EMBALAG
SEM EMPEDRAMENTOS, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS
EM
E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, COM EMBALAGEM RESISTENTE
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO, COM
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 MESES A CADA FORNECIMENTO. A
DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM. MARCA DE
REFERÊNCIA: CHELLI

50

2,74

137,00

PACOTE
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Descrição

Unidade

Quant.

Preço Unit. Valor Total
(R$)
(R$)

6

Açúcar de confeiteiro. Produto 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 contendo 500 g do
produto.

PACOTE

130

4,22

548,60

7

Açúcar demerara - Embalagem 1kg. De origem vegetal, constituído
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultante da
purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor
amarela, 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, em embalagem primária plástica
resistente que garanta a integridade do produto até o consumo,
reembaladas em fardos reforçados, contendo 01 (um) quilo, prazo de
validade de 01 (um) ano a cada fornecimento. A data de validade
deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária,
exceto quando a embalagem secundária for transparente.

PACOTE

15

8,70

130,50

8

Açúcar impalpável, composto por açúcar reﬁnado ﬁnamente moído e
amido de milho. Empregado na decoração de bolos, doces, sonhos,
croissants e outros produtos de confeitaria ﬁna. O amido encontrado
no açúcar impalpável permite que o açúcar se mantenha seco quando
pulverizado sobre os doces, de forma a impedir a absorção do açúcar
pela gordura proveniente dos doces, mantendo inalterado o seu visual.
Apropriado para a montagem de glacês, cremes, pasta americana ou
outros tipos de coberturas ﬁnas para bolos decorados. Encontrado em
embalagem plástica, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 5
meses após a data de fabricação. O produto deve ser branco, livre de
impurezas e sujidades.

PACOTE

80

14,03

1.122,40

9

Ágar-ágar em goma. Geleiﬁcante pra uso culinário. Grau alimentício. EMBALAG
Embalagem com 30 g do produto. Marca de referência Arcolor ou Mix.
EM

30

34,08

1.022,40

10

Alcaparras. Alcaparras miúdas, em conserva, acondicionados em
embalagem de vidro ou sachê pouches plástico, limpa, resistente,
vedada hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem e não amassada.
A embalagem deve conter aproximadamente 100 g de peso líquido
EMBALAG
drenado do produto. Embalagem apresentando externamente dados
EM
de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.

35

10,19

356,65

11

Álcool gel acendedor 80 Inpm para fogareiro - Álcool gelatinoso próprio
para acender fogareiros, lareiras e churrasqueiras, utilizados para EMBALAG
aquecer recipientes com alimentos dispostos em buﬀet. Embalagem
EM
de no mínimo 500g.

30

19,32

579,60

12

Aliche ou ﬁlé de anchova em conserva, embalagem entre 80 a 130g
de peso líquido. Apresentação: ﬁlés de peixe conservados em óleo
comestível e sal, embalados em vidro ou lata, Validade de no mínimo
06 meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve
UNIDADE
apresentar externamente: dados de identiﬁcação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número de registro n o Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.

20

65,93

1.318,60

13

Amêndoa em lascas a granel. Amêndoa em lascas, sem casca, da
melhor qualidade. Acondicionada em embalagem feita de plástico
atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de
quilogram
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de
a
fabricação, prazo de validade além das informações nutricionais e
número de registro. Validade mínima de 4 meses a contar da data de
recebimento.

10

139,79

1.397,90

14

Amendoim. Amendoim descascado, limpo e selecionado para uso
culinário. Acondicionado em embalagem contendo entre 400 e 500 g
do produto, feita de plástico atóxico, transparente, termossoldado e
resistente apresentando externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação e prazo de

25

8,61

215,25

PACOTE
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validade além das informações nutricionais. Validade mínima de 6
meses a contar da data de recebimento.
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15

ANIS ESTRELADO A GRANEL 100G. SEMENTES NA FORMA DE
ESTRELAS DE ANIS-ESTRELADO (ILLICIUM VERUM), TAMBÉM CHAMADO
DE ANIS-DA-SIBÉRIA, BADIANA, FUNCHO-DA-CHINA. AS SEMENTES
DEVEM TER A FORMA DE ESTRELA, SEM FISSURAS. PURA, LIVRE DE
SUJIDADES
E
CONTAMINANTES.
EMBALAGEM
APRESENTANDO
EMBALAG
EXTERNAMENTE
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
EM
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. LOCAL DE ENTREGA CAMPUS
FLORIANÓPOLIS - CONTINENTE.

20

20,77

415,40

16

Arroz japonês. Arroz próprio da culinária japonesa, tipo 1, tipo novo –
Shin Mai, tipo E.E. A.A. 406, classe longo, subgrupo polido. Embalado
em pacote de plástico resistente e transparente, e sem sujidades ou
corpos estranhos. O pacote deve ter conter 1 kg do produto. Marca de
referencia de qualidade: Yanagi, Mirokumai

PACOTE

15

17,11

256,65

17

Arroz parboilizado. Produto industrializado, com grão longo e ﬁno, os
grãos apresentam uma coloração amarelada, em decorrência do
tratamento hidrotérmico. Fornecido em embalagem plástica resistente
e transparente, sem sujidades ou corpos estranhos. O pacote deve
conter 01 kg do produto.

PACOTE

50

5,75

287,50

18

Atum sólido ao natural. Branco, sólido, cozido, ao natural (em
conserva a base de água), preparado com pescado limpo e
eviscerado. Embalagem de folha de ﬂandres, limpa, resistente, vedada
hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada,
contendo aproximadamente 170 g de peso líquido e 120 g de peso
drenado do produto. Embalagem apresentando externamente dados
de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF,
atendendo as especiﬁcações técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual
no 12.486 de 20/10/78. Data de validade mínima de 4 meses a contar
da data de entrega do produto.

LATA

100

12,95

1.295,00

19

Avelãs a granel. Sem casca ou lascas de cascas aderidas, em pedaços,
sem sujeiras, sem mofos, sem pontos de podridão, rígida, da melhor
quilogram
qualidade. Produzida, embalada e entregue conforme a legislação
a
sanitária vigente. Validade mínima de 6 meses a contar da data de
recebimento.

2

151,71

303,42

20

Azeite de oliva puro, embalagem de 500 ml. Azeite extravirgem, nãoreﬁnado, sem misturas, prensado à frio, com teor de acidez menor do
que 1%, embalado em garrafa de vidro ou lata (folha de ﬂandres) nãoamassada, resistente, que garanta a integridade do produto até o EMBALAG
consumo, contendo 500 ml do produto. A embalagem deverá conter
EM
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do
produto, e informações nutricionais e prazo de validade de pelo menos
1 ano a cada recebimento.

200

30,89

6.178,00

21

Berbigão limpo, sem sujidades. Procedência: Ribeirão da Ilha Florianópolis. Isento de algas ou iodo. Colhido com no máximo 24
horas de antecedência. Acondicionado em caixas térmicas com uma
camada fundente de gelo. Isento de cheiros não característicos do
produto. Embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente.

Kg

15

59,33

889,95

22

Biomassa de Banana Verde. Produto 100% composto por ingredientes
naturais, composto pelo fruto e polpa da banana, livre de ingredientes
alergênicos (lactose, glúten, ovo, soja, amendoim, gergelim, nozes,
peixe e mariscos), livre de agrotóxicos e metais pesados, sem
adoçantes artiﬁciais, livre de corantes artiﬁciais, sem aromatizante
artiﬁcial, sem conservantes e sem açúcar. Embalagem com 240 g a
250 g do produto. Marca de referência de qualidade: La Pianezza.

CAIXA

30

24,27

728,10

23

Biscoito salgado, tipo água e sal: Embalagem com aproximadamente
400g. Biscoito salgado de água e sal. Ingredientes contidos no
UNIDADE
produto: farinha de trigo rica com ferro e ácido fálico, gordura vegetal
interesteriﬁcada, leite em pó, sal e malte, fermento biológico,

20

8,92

178,40
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fermento químico: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Contém
glúten. Embalagem em polipropileno resistente, integra e sem sinais
de violação contendo data de fabricação, data de validade, número do
lote, informações nutricionais e peso. Marca referência de qualidade:
Parati, Isabela.
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24

Bolacha doce de amido de milho, ou tipo “Maria”. Acondicionadas em
pacotes de polipropileno, atóxico,hermeticamente vedados, com
aproximadamente 400 g e embalados em embalagem limpa, íntegra e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender
as especiﬁcações técnicas da NTA 48 do Decreto Estadual número
12.486 de 20/10/1978. Validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

PACOTE

20

6,87

137,40

25

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL; COMPOSTO POR CAFÉ
ARÁBICA, ADMITIDO, NO MÁXIMO, 15% DE GRÃO CONILLON; EM PÓ
HOMOGÊNEO, TORRA MÉDIA-CLARA.CARACTERÍSTICA DA BEBIDA:
MOLE, ISENTA DE GOSTO RIO ZONA; CONFORME INSTRUÇÃO
NORMATIVA MAPA Nº8, DE 11 DE JUNHO DE 2003. ASPECTO: GRÃOS
DE CAFÉ DOS TIPOS 2 A 4, DA COB – CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
BRASILEIRA.EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO A
VÁCUO PURO EM ENVOLTÓRIO DE ALUPOLI, COM FECHAMENTO
HERMÉTICO, COM PESO DE 500 GRAMAS E ACONDICIONADO EM CAIXA
DE PAPELÃO ONDE DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, O
REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E DATA
DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ TER
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES, A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA. CLASSIFICAÇÃO: NO MÁXIMO 10% PVA (GRÃOS PRETOS,
VERDES E/OU ARDIDOS).NOTA MÍNIMA DA QUALIDADE GLOBAL DA
BEBIDA: 7,00 PONTOS. LAUDOS: DEVERÃO SER APRESENTADOS OS
SEGUINTES DOCUMENTOS, EM ORIGINAIS OU CÓPIA AUTENTICADA,
EMITIDOS POR LABORATÓRIO HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
OU ACREDITADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO OU INMETRO: LAUDO TÉCNICO E/OU LABORATORIAL
DO CAFÉ COTADO, NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS,
CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, INDICANDO SUAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS (EXIGIDAS PARA CADA 100
GRAMAS), QUAIS SEJAM: UMIDADE MÁXIMA EM 5% E CAFEÍNA NO
MÍNIMO EM 0,7%; LAUDO TÉCNICO E/OU LABORATORIAL DO CAFÉ
COTADO, NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS
DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, INDICANDO SUAS
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, (LAUDO BROMATOLÓGICO)
CONTENDO AS SEGUINTES ANÁLISES: SENSORIAL, MICROBIOLÓGICA,
MICROSCOPIA E ROTULAGEM, QUE ATENDAM AO PADRÃO DE
IDENTIDADE E QUALIDADE ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE:
RESOLUÇÃO ANVISA N. 277, DE 22/9/2005; RESOLUÇÃO ANVISA/RDC
N. 12, DE 2/01/2001; RESOLUÇÃO ANVISA/RDC N. 175, DE 28/7/2003 E
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 8, DE 11 DE JUNHO DE 2003 DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. LAUDO
DO NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE, EMITIDO, NO MÁXIMO, HÁ 180
(CENTO E OITENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, POR
INSTITUIÇÃO DE RECONHECIDA COMPETÊNCIA, CONSIDERANDO QUE A
NOTA MÍNIMA DA QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA É DE 7,00 PONTOS.
OS PRODUTOS SERÃO CONDUZIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE
SENSORIAL, PREPARADO POR PROFESSOR(ES) DA ÁREA DE BEBIDAS
DO IFSC QUE AVALIARÁ(ÃO) GRANULOMETRIA, TORRA E ASPECTO DO
PÓ, BEM COMO O AROMA E SABOR DA BEBIDA PREPARADA,
RESPEITADA A PROPORÇÃO DE 100G PARA 1L DE ÁGUA QUENTE SEM
FERVER, APROVANDO OU RECUSANDO O PRODUTO APÓS EMISSÃO DE
LAUDO DE ANÁLISE SENSORIAL. APRESENTAR UM PACOTE DE
AMOSTRA. MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MELITTA, BOM
JESUS, TRÊS CORAÇÕES.

PACOTE

30

20,01

600,30

26

Camarão, pequeno, limpo, congelado. Crustáceo in natura, espécie:
camarão; Tamanho: pequeno. Apresentação: descascado (sem a
carapaça, rabo ou cabeça), íntegro (sem furos ou rasgos), translúcido quilogram
a
e brilhante. Sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de
recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a

50

59,50

2.975,00
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legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade deve ser considerado o
peso descongelado do item.
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27

CANELA EM PAU OU CANELA EM RAMA PEQUENA. CANELA
PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E SECAS, EM FORMA DE SEMI
TUBOS. PURA, LIVRE DE SUJIDADES E CONTAMINANTES. EMBALAGEM
APRESENTANDO
EXTERNAMENTE
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE DATA
EMBALAG
DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO DO REGISTRO
EM
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER,
APROXIMADAMENTE, 20 G DE PESO LÍQUIDO DO PRODUTO. DATA DE
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO
PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CHELLI. FAZER
ENTREGA DO PRODUTO NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS - CONTINENTE.

40

9,56

382,40

28

Carboximetilcelulose – CMC. Composto hidrocoloide obtido por meio
do processamento químico da celulose (composto orgânico natural
que compõem as paredes das células vegetais), produto utilizado
como espessante, estabilizante e agente de corpo. Permite uma maior
elasticidade e rápida secagem em pasta americana, bala de goma,
etc, além de evitar que a massa “quebre” em modelagens como
ﬂores, babados, drapeados, etc. Embalagem contendo entre 40 a 50 g.
Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto. Marca de referência: Arcolor ou Mago.

15

14,51

217,65

29

Cardamomo em sementes – embalagem com aproximadamente 15
gramas do produto. Cardamomo, planta cujo nome cientíﬁco é
Elettaria cardamomum, em bagas, para uso alimentício, de origem
natural, com odor característico, sem mofos e isentos de impurezas.
Acondicionado em embalagem, integra, atóxica, resistente, vedada e EMBALAG
limpa.
Embalagem
apresentando
externamente
dados
de
EM
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote
data de validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 4 meses a
contar da data de entrega do produto.

30

35,01

1.050,30

30

Carne de sol. Carne salgada ligeiramente e seca conhecida
popularmente como carne de sol. Carne com coloração mais
avermelhada do que o charque e possui mais umidade do que o
charque. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.

10

48,15

481,50

31

Chia. Ingredientes: sementes de chia. Própria para consumo humano. EMBALAG
Embalagem com 150 g do produto.
EM

8

14,14

113,12

32

Chocolate 70% cacau, sem glúten e sem lactose – Chocolate em barra,
contendo 70% de cacau, livre de glúten e de lactose. Fornecida em
embalagem lacrada, limpa, resistente e atóxica. A embalagem deve
conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência,
quantidade do produto e informações nutricionais. Barra de 90 a 100 g
do produto. Marca de referência de qualidade: Nugali, Callebaut,
Divine, 1891 da Neugebauer

30

25,76

772,80

33

CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO PARA COBERTURA EM BARRA:
EMBALAGEM DE 1KG. CHOCOLATE EM BARRA PARA CULINÁRIA, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO BASICAMENTE POR MASSA DE
CACAU, LEITE EM PÓ, SACAROSE, MANTEIGA DE CACAU E EMBALAG
AROMATIZANTES. SEM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. PODERÁ
EM
CONTER AINDA ALGUNS MINERAIS, COMO FERRO, POTÁSSIO, COBRE,
MANGANÊS E MAGNÉSIO. MARCA DE REFERÊNCIA: GAROTO, NESTLÉ ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

30

38,92

1.167,60

34

Chocolate ao leite puro. Chocolate ao leite puro, em barra, para
derretimento e temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês,
tortas e doces gelados. Acondicionado em embalagem plástica em
conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deverá
conter 01 kg do produto.

30

73,48

2.204,40

35

CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO PARA COBERTURA EM BARRA:
EMBALAGEM DE 1KG. CHOCOLATE EM BARRA PARA CULINÁRIA, DE
EMBALAG
PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO BASICAMENTE POR MANTEIGA DE
EM
CACAU, LEITE EM PÓ, SACAROSE E AROMATIZANTES. SEM GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA. PODERÁ CONTER AINDA ALGUNS MINERAIS,

30

34,56

1.036,80

Pote

QUILO

BARRA

BARRA
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COMO FERRO, POTÁSSIO, COBRE, MANGANÊS E MAGNÉSIO. MARCA DE
REFERÊNCIA: GAROTO, NESTLÉ. - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE.
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36

Chocolate branco puro. Chocolate branco puro, em barra, para
derretimento e temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês,
tortas e doces gelados. Acondicionado em embalagem plástica em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Ingredientes: açúcar,
manteiga de cacau, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro
de leite em pó, gordura vegetal, extrato de malte, emulsiﬁcantes:
lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. Pode
conter traços de amendoim, avelã, castanha de caju, ovo, soja e trigo.
A embalagem deve conter informações nutricionais e data de validade
do produto. Embalagem com no mínimo 01 kg do produto.

BARRA

20

73,98

1.479,60

37

Chocolate meio amargo (50% cacau) puro, sem adição de açúcares
(diet). Chocolate meio amargo, em barra, para derretimento e
EMBALAG
temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês, tortas e doces
EM
gelados. Embalagem em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Embalagem de 400g. Marca de referência: Diatt

40

57,74

2.309,60

38

Coalho líquido. Coalho líquido (ex. quimosina e pepsina, 1:3.000)
usado para coagular leite para o preparo de queijos, procedente de
enzimas digestivas de estômago bovino ou suíno, acondicionado em
embalagem plástica com aproximadamente 200 ml, atóxica, limpa e EMBALAG
não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de
EM
identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministro da Agricultura e carimbo de inspeção.

15

23,78

356,70

39

Cogumelos secos. Shitakes são cogumelos muito utilizados na
culinária japonesa. De primeira qualidade, coloração branco, talo e
chapéu íntegros, Não deve apresentar manchas, mofos, sujidades,
EMBALAG
amassados ou partes quebradas. Fornecido em embalagens limpas,
EM
secas, de material que não provoque alterações externas ou internas
nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos,
contendo aproximadamente 100g.

15

24,44

366,60

40

Costela suína salgada. Costela suína cortada em pedaços de
quilogram
aproximadamente 70 g. Produzido e embalado em conformidade com
a
as normas da legislação sanitária vigente.

20

34,39

687,80

41

Creme de amendoim. Pasta ou creme de amendoim feito com
amendoins selecionados e mel. Acondicionado em embalagem
redonda de polipropileno reutilizável, com 250g, atóxica, limpa, não
violada, resistente, com rótulo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e quantidade do produto,
validade de 8 meses a partir da data de entrega.

10

17,47

174,70

42

Creme de leite fresco, pasteurizado em embalagem tipo garrafa
plástica, contendo 500 g do produto. O produto apresenta-se em
estado líquido, semelhante ao leite integral, com teor mínimo de EMBALAG
gordura de 35%. Esse produto deve ser mantido refrigerado. Produto
EM
pasteurizado, que ao ser batido vira chantili. Com validade mínima de
10 dias para o vencimento.

80

22,26

1.780,80

43

Creme de Leite, com gordura láctea máxima de 20%, embalagem
contendo 200 gramas de peso líquido. Embalagem tetrapack, com
data de fabricação, validade e lote. Conservado em ambiente seco e
arejado. Validade de no mínimo 04 meses na data de entrega.

3,35

670,00

44

Eisbein defumado. Joelho suíno cozido e defumado, resfriado, com
validade mínima de 30 dias após data de fabricação ou congelado com quilogram
validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação. Marca de
a
referência de qualidade: Berna.

10

53,85

538,50

45

Erva-doce seca. Erva doce, de nome cientíﬁco Pimpinella anisum L,
também conhecida por Anis verde, constituída de frutos maduros
inteiros limpos e secos. Pura, livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, EMBALAG
EM
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura, contendo, aproximadamente, 40 g de peso líquido.

15

8,89

133,35

Pote
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46

Ervas secas de provence. Selecionado de ervas de provence composto
por manjericão, alecrim, salva, manjerona, louro, segurelha e tomilho.
EMBALAG
Embalagem contendo entre 10g e 15g de peso líquido do produto.
EM
Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Marca de referência de qualidade: Bombay.

20

10,72

214,40

47

Ervilha seca. Ervilha, seca, partida, nova, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente e resistente, contendo 500 g do
produto. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença
de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6
meses, a contar da data de entrega.

20

11,75

235,00

48

Farinha de arroz branca. Farinha de arroz obtida a partir da moagem
de grãos selecionados de arroz polido. Cor branco típico, odor e sabor
EMBALAG
característicos, aspecto de pó ﬁno homogêneo. Deve ser fornecida em
EM
embalagem com 1kg do produto. Marca de referência de qualidade:
Fazenda e Urbano.

35

9,49

332,15

49

Farinha de feijão-fradinho ou farinha para acarajé. Embalagem com
500 g do produto, com 100% de feijão-fradinho, grãos, descascados,
sem misturas, cor bege clara. Não pode apresentar pontos de mofo ou
presença de insetos. Deve estar no prazo de validade. Produzido,
embalado e entregue conforme legislação vigente. Marca de
referência de qualidade: Oyá.

20

13,82

276,40

50

Farinha de grão-de-bico. Produto de grau alimentício. Composta por
grão de bico moído, preferencialmente sem glúten. Fornecida em EMBALAG
embalagem lacrada, limpa, resistente, atóxica e rotulada conforme a
EM
legislação. Embalagem contendo entre 200 e 250g.

20

19,79

395,80

51

Farinha de linhaça dourada estabilizada. Farinha obtida a partir da
moagem dos grãos de linhaça dourada e estabilizada contra a
oxidação. Fornecida em embalagem lacrada, limpa, resistente e
atóxica. A embalagem deve conter externamente os dados de
EMBALAG
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, data de fabricação,
EM
validade e informações nutricionais. Sem formação de grumos,
presença de sujidades e qualquer contaminante. O produto deve ser,
preferencialmente, isento de glúten. A embalagem deve conter 200g
do produto. Marca de referência de qualidade: Jasmine

10

17,25

172,50

52

Farinha de mandioca ﬁna em embalagem de 1 kg. Farinha de
mandioca, ﬁna, totalmente branca, crua, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos, contendo aproximadamente 1 kg do
produto. A farinha não pode apresentar coloração diferente da cor
branca. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade, quantidade do produto e atender as especiﬁcações
técnicas da NTA 34 do Decreto Estadual número 12.486 de
20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 05
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

30

12,11

363,30

53

Farinha de quinoa. Chenopodiun quinoa, obtida da moagem dos grãos
inteiros da quinoa, mantém a estrutura do farelo, onde estão as ﬁbras
alimentares, fonte de vitaminas e sais minerais do grão. Possui EMBALAG
coloração marrom clara, com aspecto e odor característico.
EM
Embalagem íntegra, sem furos ou características distintas. A
embalagem deve conter 150 g do produto.

15

20,01

300,15

54

Farinha de trigo grano duro. Também conhecida como semolina de
grano duro, utilizada para fabricar massas, pizzas, doces sírios e
sopas. Torna as pizzas mais crocantes, melhora o resultado da receita
de massas caseiras, tornando-as mais consistentes e amarelas. Possui
pequenos grãos amarelados. Embalagem íntegra, sem furos ou rasgos,
contendo 1 kg do produto. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.

PACOTE

20

26,23

524,60

55

Farinha de trigo industrial. Embalagem 25 kg. Farinha de trigo
industrial, para uso em paniﬁcação, enriquecida com ferro e ácido
fólico. Produto obtido a partir da moagem do trigo duro, limpo,
desgerminado, com uma extração máxima de 20%, com no mínimo

PACOTE

40

82,88

3.315,20

PACOTE

PACOTE
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7% de proteína, umidade mínima entre 13,5 a 15%, glúten úmido
acima de 26%, glúten seco acima de 8,5%, farinograﬁa (absorção de
água) mínimo de 59%, estabilidade farinograﬁa mínimo de 10 minutos,
falling number mínimo de 240 segundos, alveograma P/L: 0,95 a 1,45,
98% do produto deverá passar através de peneira com abertura de
malha de 250µm, ausência de sujidades, parasitos e larvas,
determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Embalagem
de sacos de raﬁa, embalado internamente com polietileno, contendo
25 kg do produto.

8 of 17

56

Farinha de trigo integral. Farinha obtida da moagem dos grãos inteiros
do trigo, mantém a estrutura do farelo, onde estão as ﬁbras
alimentares e do gérmen, fonte de vitaminas e sais minerais do grão.
Possui vantagens nutricionais em relação à farinha de trigo branca,
pois conta com a presença de nutrientes essenciais como vitaminas do
EMBALAG
complexo B, vitamina E, ferro e ﬁbras que são perdidos durante o
EM
processamento da farinha de trigo comum. Possui coloração marrom
clara, com aspecto e odor característico. Fornecida em embalagem de
plástico resistente, transparente, que seja possível visualizar o
produto, íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem
deve conter 01 kg do produto.

200

57

Fava da Vanilla, obtida da ﬂor de orquídeas do genero Vanilla,
convenientemente manipulada. O produto é designado baunilha ou
fava de baunilha. Deve ser constituída por duas favas maduras, sãs e
limpas. Deve estar isenta de corantes e aromatizantes artiﬁciais.
Aspecto: Fava. Cor: pardo-negra, mais ou menos brilhante. Cheiro:
aromático, característico. Sabor: próprio. Acondicionados em
embalagens, integras, atóxicas, resistentes, limpas, vedadas
UNIDADE
hermeticamente, contendo cada uma, duas favas. Pura em tubos
pequenos ou embalagens plásticas livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.

5,06

1.012,00

20

55,96

1.119,20

58

Fibra do trigo (também conhecido por farelo de trigo). Acondicionado
em embalagem resistente com identiﬁcação e informações legais EMBALAG
obrigatórias. Embalagem com 200g a 250g do produto. Marca de
EM
referência: Vitao e Jasmine.

14

5,14

71,96

59

Filé de peixe espada. Peixe in natura, espécie: Espada. Apresentação:
ﬁlé congelado, íntegro (sem furos ou rasgos). Carne rígida e ﬁrme,
sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de
recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a quilogram
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
a
entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade, deve ser considerado o
peso descongelado do item. PEDIDO MÍNIMO DE 5KG. ENTREGUES EM
EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

40

31,00

1.240,00

60

Filé de peixe linguado fresco. Peixe in natura, espécie: linguado.
Apresentação: ﬁlé de linguado, fresco pesando entre 400g e 900g,
íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas,
espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve quilogram
com o dedo, este não pode afundar). Sem odor de amoníaco.
a
Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue
em conformidade com a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO
5KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

40

87,47

3.498,80

61

Filé de peixe pescada branca, congelado. Peixe in natura, espécie:
pescada branca. Apresentação: ﬁlé inteiro, congelado, íntegro (sem
rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou
lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo,
quilogram
este não pode afundar). Coloração: branco translúcido. Sem odor de
a
amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado
e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para efeitos de
quantidade deve ser considerado o peso descongelado do item.

40

49,77

1.990,80
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62

Filé de peixe robalo fresco. Peixe in natura, espécie: robalo.
Apresentação: ﬁlé inteiro, fresco, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos)
e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme
quilogram
(se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar).
a
Coloração: branco. Sem odor de amoníaco. Temperatura interna no ato
da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente.

50

130,97

6.548,50

63

Filé fresco de peixe atum. Peixe in natura, espécie: atum.
Apresentação:pedaço de ﬁlé com aproximadamente 1kg, sendo este
retirado da parte mais próxima da cabeça (do lombo do peixe, sem a
parte ﬁna da barriga), fresco, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e
quilogram
limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme
a
(se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar).
Coloração: vermelho ﬁrme. Sem odor de amoníaco. Temperatura
interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente

40

82,20

3.288,00

64

Flocão de milho pré-cozido sem sal = Farinha de milho pré-cozida,
amarela, conhecida como ﬂocão de milho, de primeira qualidade, embalage
usado para o preparo de bolos, pães, cuscuz e mingau. Embalagem de m de 500
500 gramas. Sem Glúten. Não pode apresentar sujidades, fungos,
g
carunchos. Marca de referência = Sinhá

25

5,25

131,25

65

Flocos de milho pré-cozidos sem sal = farinha de milho pré-cozida sem
sal, amarela, de primeira qualidade, usado para o preparo de Cuscuz, embalage
bolos, tortas. Conhecida como Cuscuz. Embalagem de 500 gramas. m de 500
Não pode apresentar sujidades, fungos, carunchos. Marca de
g
referência = Sinhá

25

6,52

163,00

66

Framboesa vermelha congelada. Fruta in natura congelada, tipo:
framboesa (frutas pequenas e vermelhas, brilhantes, sabor
característico e suculentas, aplicação alimentar. Apresentação: limpo,
íntegro, ﬁrme, sem rachaduras, sem podridão, sem estar em estágio
de amadurecimento muito adiantado, com polpa doce e abundante,
sem manchas, sem deformações. Coloração vermelho intenso, quilogram
uniforme e brilhante. Pouco tempo de estocagem. Bem desenvolvida
a
com tamanho unitário e grau de maturidade adequados ao produto.
Isento de insetos ou parasitas, bem como de danos por estes
provocados. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que
não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não
transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.

20

80,44

1.608,80

67

Frutas cristalizadas. Formado por mistura de mamão, laranja, ﬁgo e
abacaxi no caso de misturas de frutas, em que não haja
predominância signiﬁcativa de nenhuma delas (em peso).
Acondicionadas em sacos de polietileno, integro, atóxico, resistentes,
vedado hermeticamente e limpo, contendo, aproximadamente, 250g
de peso líquido do produto. As frutas devem apresentar sabor e aroma EMBALAG
característico, sem presença de umidade. Sem a presença de
EM
sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando externamente
dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número
de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro
no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.

60

8,62

517,20

68

Fubá ou farinha de milho. Fubá de milho amarelo, obtido pela torração
do grão de milho desgerminado ou não, previamente macerado,
socado e peneirado, isento de matérias terrosas, parasitas, detritos
animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, embalagem
de polietileno, atóxico, transparente, resistente e validade mínima de
6 meses. A embalagem deve conter 01 kg do produto.

30

6,81

204,30

69

Gelatina de sabor abacaxi. Gelatina em pó, sabor abacaxi em perfeito
estado granulométrico. Sem grumos, no perfeito estado de validade e EMBALAG
embalado em saquinho plástico. Embalagem com aproximadamente
EM
25 g do produto.

15

1,60

24,00

70

Gelatina incolor em folhas, sem sabor Embalagem 10 g. Gelatina em
folha, sem sabor, incolor, em perfeito estado de validade e embalado
em saquinhos plásticos. Embalagem de 10 g (5 folhas).

40

20,95

838,00

PACOTE
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71

Geleia de laranja cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma
característicos. Produzida, embalada e entregue em conformidade
EMBALAG
com a legislação sanitária vigente. Embalagem com aproximadamente
EM
320 g do produto. Validade mínima a contar da data de recebimento:
12 meses.

15

24,39

365,85

72

Geleia de morango cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma
característicos. Produzida, embalada e entregue em conformidade
com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter
aproximadamente 320 g do produto. Deve ter validade mínima de 12
meses a contar da data de recebimento.

20

24,39

487,80

73

Gergelim branco em semente. Produto limpo, íntegro, da melhor
qualidade, sem sujeira. Acondicionado em embalagem feita de
plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de EMBALAG
fabricação, prazo de validade além das informações nutricionais e
EM
número de registro. A embalagem deve conter 150 g do produto.
Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Marca
de referência de qualidade: Jasmine.

12

11,86

142,32

74

Gergelim preto em sementes. Produto limpo, íntegro, da melhor
qualidade e sem sujeira. Acondicionado em embalagem feita de
plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de
EMBALAG
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de
EM
fabricação, prazo de validade além das informações nutricionais e
número de registro. A embalagem deve conter 100 g do produto.
Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.

25

9,99

249,75

75

Gérmen ou germe de trigo tostado. Acondicionado em embalagem
resistente com identiﬁcação e informações legais obrigatórias. EMBALAG
Embalagem com 500g do produto. Marca de referência: Jasmine e
EM
Campo Verde.

15

13,98

209,70

76

Gérmen de trigo. Complemento alimentar onde está concentrada a
maior parte dos nutrientes do grão de trigo. Apresenta coloração
marrom, em forma de pequenas ﬁbras. Acondicionado em embalagem EMBALAG
de plástico resistente, que permita visualizar o produto, íntegra, sem
EM
sinais de violação, apresentando marcações. A embalagem deve
conter 500 g do produto.

20

13,34

266,80

77

Goma xantana em pó e pura. Espessante pra uso culinário. Grau EMBALAG
alimentício. Embalagem com 100 g de peso líquido do produto.
EM

20

17,30

346,00

78

Leite desnatado desidratado, instantâneo, com redução de gorduras
(lipídios), contendo pirofosfato férrico e emulsiﬁcante lecitina de soja,
acondicionados em embalagem de folha de ﬂandres ou alumínio
limpa, resistente, atóxica,isenta de ferrugem, não amassada, contendo
entre 280 e 300g de peso líquido. Embalagem apresentando
externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto,
e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Marca de
referência de qualidade: Nestlé.

10

22,56

225,60

79

Leite pasteurizado, homogeneizado, padronizado, sem aditivos,
corantes e conservantes. Leite de vaca, sem adulterações, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos. Submetido a um processamento
térmico chamado de pasteurização, acondicionado em sacos plásticos
de 01 litro, atóxico, limpo, não violado, resistente e refrigerado. A
UNIDADE
embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura e carimbo de inspeção. Validade mínima de 2 dias a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

60

5,21

312,60

80

Linguiça portuguesa. Carne suína, carne mecanicamente separada de
ave, toucinho, sal, açúcar, pimenta, estabilizante: tripolifosfato de
sódio; aromatizantes: aromas naturais; conservadores: nitratos e
quilogram
nitritos de sódio; realçador de sabor: glutamato monossódico, aroma
a
de fumaça; antioxidante: eritorbato de sódio; corante: carmim de
cochonilha. Produzida e embalada em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação vigente.

8

52,40

419,20

Pote
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81

Manteiga sem sal. Manteiga sem sal, de primeira qualidade, obtida do
creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado. A
embalagem deverá conter 200 g do produto. A embalagem deve ser EMBALAG
retangular e apresentar os dados de identiﬁcação, data de fabricação
EM
e validade, lote, registro do Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA.
Validade de até 4 meses.

700

13,66

9.562,00

82

Marisco, fresco, com casca, escovado. Marisco na casca, fechado,
limpo (escovado). Isento de algas ou iodo. Colhido com no máximo 24
horas de antecedência. Acondicionado em caixas térmicas com uma quilogram
camada fundente de gelo. Isento de cheiros não característicos do
a
produto. Embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO DE 01KG.

80

46,10

3.688,00

83

Massa ﬁllo. Folhas de massa ﬁna congelada, contínua com
aproximadamente 25 x 340 cm. Sabor neutro, serve tanto para doces
quanto salgados. O preparo desta massa consiste em sobrepor uma
folha sobre a outra, pincelando manteiga (ou margarina) derretida ou
óleo entre elas, apresentado após a cocção uma massa crocante.
Serve para o preparo de strudels, tortas, tortinhas, Baklava, etc.
Armazenamento: manter sob refrigeração se for usada dentro do
prazo de 5 dias ou manter congelada. Ingredientes: farinha de trigo,
amido, óleo de soja, sal, estabilizante lecitina de soja e conservadores
sorbato de potássio e propionato de cálcio. Acondicionada em caixa de
papel plastiﬁcado, apresentando externamente dados de identiﬁcação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura e protegida por plástico externo selado. A embalagem
deve conter aproximadamente 300 g do produto. Marca de referência
de qualidade: Arosa.

120

17,26

2.071,20

84

Molho de soja adocicado ou molho shoyo adocicado. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja com trigo ou outro cereal ou
amiláceo, de sabor levemente adocicado, com um característico e
agradável aroma de extratos de carne, usado como ﬂavorizante ou
componente nutritivo em muitos países orientas. Embalagem de
EMBALAG
polietileno resistente, transparente, sem sinais de violação ou
EM
vazamento. Na embalagem deve conter informações nutricionais
(especialmente a concentração de sódio), ingredientes, data de
fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto. A
embalagem deve conter 500 ml do produto. Marca de referência de
qualidade: Maruiti.

15

17,74

266,10

85

Mostarda amarela francesa, tipo dijon. Mostarda tipo dijon, originária
da região de Dijon, na França, é preparada a partir de sementes de
mostardas moídas e misturadas em vinho branco, vinagre e ácido
cítrico. Tem sabor suave e é indicada para molhos de saladas ou para
acompanhar carnes frias. Produto fornecido em embalagem de vidro,
com tampa hermeticamente fechada, contendo informações
nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade, contendo
aproximadamente 215 g do produto. Marca de referência de
qualidade: Maille.

60

26,50

1.590,00

86

Noz chilena picada a granel. Noz chilena picada, sem casca.
Acondicionada em embalagem feita de plástico atóxico e resistente,
apresentando externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quilogram
quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além
a
das informações nutricionais e número de registro. Validade mínima de
6 meses a contar da data de recebimento.

12

126,86

1.522,32

87

Nuggets de frango. Acondicionados em caixa com aproximadamente
250 a 300g do produto. Tamanho pequeno, com prazo de validade
indicado na embalagem, constituído de carne de frango, proteína
vegetal, sal, condimentos naturais, estabilizante: tripolifosfato de
sódio; realçador de sabor: glutamato monossódico, especiarias, soro
de leite; antioxidante: eritorbato de sódio; cobertura: farinha de rosca
e amido. Produzidos e embalados em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação vigente.

15

11,99

179,85

CAIXA

Pote

CAIXA
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88

Óleo de Canola. Óleo reﬁnado, embalado em garrafa plástica, não
amassada, resistente e que garanta a integridade do produto até o
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de EMBALAG
identiﬁcação, quantidade do produto e informações nutricionais. Deve
EM
ter validade mínima de 3 meses a contar da data de recebimento. A
embalagem deve conter 900 ml do produto.

50

20,09

1.004,50

89

Óleo de gergelim torrado. Embalado em garrafas de vidro, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 100
ml do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade e GARRAFA
informações nutricionais. Validade mínima 6 meses a contar da data
de recebimento. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Entrega no
Campus Florianópolis-Continente.

12

20,12

241,44

90

Óleo de milho. Óleo reﬁnado, embalado em garrafa plástica, não
amassada, resistente e que garanta a integridade do produto até o
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de EMBALAG
identiﬁcação, quantidade do produto e informações nutricionais. Deve
EM
ter validade mínima de 3 meses a contar da data de recebimento. A
embalagem deve conter 900 ml do produto. .

60

18,96

1.137,60

91

Óleo de soja não transgênico - embalagem 900ml. Reﬁnado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização, clariﬁcação, frigoriﬁcação ou não e desodorização.
Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá
estar isento de ranço e de outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as indicações correspondentes à
classiﬁcação, designação reﬁnado e a designação de alimento não- UNIDADE
transgênico. Deve ser embalado em garrafas plásticas tipo pet, não
amassadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso líquido. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência,
quantidade do produto, prazo de validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar da data de recebimento.

60

24,47

1.468,20

92

Paio. Carne suína, carne mecanicamente separada de ave, toucinho,
sal, estabilizante: tripolifosfato de sódio, conservadores: nitratos e
nitritos de sódio, açúcar, especiarias, antioxidante: eritorbato de sódio;
corante natural e condimento natural. Produzido e embalado em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.

25

67,45

1.686,25

93

Pão de forma com casca. Pão de forma, com casca, fresco do dia,
fatiado na vertical, com sal, pesando aproximadamente 400 a 500 g
depois de assado, acondicionado em embalagem de polietileno,
UNIDADE
original do fabricante, resistente, que permita visualizar o produto,
contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade,
número do lote.

30

8,20

246,00

94

Papel manteiga. Papel opaco, mantiqueiro, cor branca, em rolo com as
seguintes dimensões: 0,30 x 7,5m. Para ﬁns culinários, por metro. Sem
picote. Entrega Campus Florinópolis-Continente.

350

11,46

4.011,00

95

Páprica picante em pó. Condimento em pó produzido a partir de
pimentas vermelhas picantes da espécie Capsicum annuum. Pura,
livre de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes.
Acondicionado em saco de polietileno, em lata ou vidro, contendo,
EMBALAG
aproximadamente, 30g de peso líquido do produto. Embalagem
EM
apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade
do produto. Data de validade mínima de 4 meses a contar da data de
entrega do produto.

30

11,26

337,80

96

Pato inteiro congelado. Apresentação em peças inteiras, sem pés e
sem cabeça, porém com miúdos. Peças pesando entre 1 a 3,5 kg.
quilogram
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
a
sanitária vigente. Marca de referência de qualidade: Villa Germania.
Validade mínima a contar da data de entrega: 4 meses.

70

42,41

2.968,70

QUILO
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97

Pé de porco salgado. Este produto deve passar por um processo de
salga, desidratação e cura. Isto contribui para preservar suas
quilogram
características, permitindo a comercialização em ambiente seco e
a
arejado. Deve ser produzido e embalado em conformidade com as
normas estabelecidas pela legislação vigente.

15

25,46

381,90

98

Pectina cítrica em pó. Espessante para geleias, caldas, sorvetes,
gelados
em
geral.
Grau
alimentício.
Embalagens
com, EMBALAG
aproximadamente 50g do produto, com rotulagem de acordo com as
EM
normas vigentes. Marca referência: Mago, Adicel, Chef

20

29,87

597,40

99

PEIXE
ANCHOVA.
PEIXE
IN
NATURA,
ESPÉCIE:
ANCHOVA.
APRESENTAÇÃO: PEIXE INTEIRO, SUJO, PESO APROXIMADO 1,2 À
1,8KG, FRESCO. ASPECTO ÍNTEGRO (SEM RASGOS, CORTES OU
FUROS), SUJO (COM VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE
ASPECTO VIVO, GUELRAS EM VERMELHO VIVO. COLORAÇÃO: CINZA
CLARO/PRATEADO COM BARRIGA ESBRANQUIÇADA. CARNE RÍGIDA E
FIRME (SE SUBMETIDA A PRESSÃO LEVE COM O DEDO, ESTE NÃO
PODE AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO. ESCAMAS BRILHANTES E
FIRMES. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO ATÉ 4ºC.
EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO DE 10KG.

120

26,10

3.132,00

100

PEIXE CHARUTINHO INTEIRO COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS.
PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE CHARUTINHO. APRESENTAÇÃO UNIDADES
DE PEIXE COM TAMANHO DE 10 A 15CM, FRESCO OU CONGELADO,
ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM
VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO,
GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À
quilogram
PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR
a
DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB
CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO POR
CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA
RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO 3KG.
ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

15

13,67

205,05

101

Peixe linguado inteiro sujo fresco ou congelado. Peixe in natura,
espécie: linguado branco. Apresentação: unidades de peixe com peso
entre 0,6 até 1,1 kg, fresco, inteiro, íntegro (sem rasgos, cortes ou
furos), sem vísceras, olhos brilhantes e de aspecto vivo, guelras em
vermelho vivo. Coloração: barriga branca, costas cinza amarronzadas.
quilogram
Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este
a
não pode afundar). Sem odor de amoníaco. Escamas brilhantes e
ﬁrmes. Fornecido sob uma camada de gelo fundente, na proporção de
1 kg de gelo para cada 2 kg de pescado. Temperatura interna no ato
da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO 5KG.

240

56,33

13.519,20

102

PEIXE SARDINHA INTEIRA COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS.
PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE SARDINHA. APRESENTAÇÃO UNIDADES DE
PEIXE COM TAMANHO DE 10 A 15CM, FRESCO OU CONGELADO,
ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM
VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO,
GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À
quilogram
PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR
a
DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB
CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO POR
CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA
RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO DE 10KG.
ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

40

15,93

637,20

103

PEIXE TILÁPIA COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS. PEIXE IN
NATURA. ESPÉCIE TILÁPIA. APRESENTAÇÃO INTEIRO, UNIDADES DE
PEIXE COM PESO MÍNIMO DE 700 GRAMAS, FRESCO OU CONGELADO,
ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM
quilogram
VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE ASPÉCTO VIVO,
a
GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À
PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR
DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB
CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO POR

10

21,44

214,40

QUILO
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CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA
RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.

14 of 17

104

Pequi em conserva. Pequi fatiado ou inteiro em embalagem de 300 a
350g. Apresentado em conserva e não pode aparecer líquido turvo EMBALAG
nem manchas verdes no fruto ou no líquido. Produzido, embalado e
EM
entregue conforme a legislação vigente.

25

21,23

530,75

105

Peru congelado. Peru congelado temperado que venha com hand
clamp (prendedor de pernas para melhor apresentação), também com
termômetro que avisa quando está pronto, e com miúdos embalados
quilogram
em seu interior. Cada peru deve pesar em torno de 5 a 6 kg.
a
Devidamente produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitárias vigentes. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.

30

26,60

798,00

106

Pó de merengue: Pó para preparo de glacê tipo merengue, utilizado
como coberturas e ingrediente de recheios em preparações de
confeitaria e paniﬁcação como bolos, mini bolos, tortas,
acompanhamento de sobremesas e mais. pó branco e com aparência EMBALAG
de solto, indicado para preparo de glacê usado em confeitaria. Serve
EM
como substituinte da clara de ovo em muitas receitas, principalmente
coberturas e glacês. Embalagem com no mínimo 150g. Marca de
referência: Arcolor.

80

16,85

1.348,00

107

Polpa de açaí. Polpa de açaí obtida a partir do fruto da palmeira
açaizeiro, cujo nome cientíﬁco é Euterpe oleracea, obtidas de frutas
frescas, sãs, maduras, ﬁrmes, desprovidas de terra, sujidades,
parasitas e microrganismos que possam tornar o produto impróprio
para o consumo, cor de vinho. A embalagem deverá conter 400 g do
produto e os dados de identiﬁcação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção.

PACOTE

30

17,44

523,20

108

Polpa de acerola congelada. Polpa da fruta acerola congelada e
embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem
contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de
identiﬁcação do fornecedor, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.

PACOTE

30

9,91

297,30

109

Polpa de cupuaçu congelada, embalagem com 400 g do produto.
Cupuaçu é o fruto de uma árvore originária da Amazônia (Theobroma
grandiﬂorum; ex – Sterculiaceae), parente próxima do cacaueiro. Polpa
de fruta cupuaçu congelada e embalada em pequenas porções com
EMBALAG
plástico atóxico. Embalagem contendo 400 g do produto. Produzido,
EM
embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Deve conter identiﬁcação do fornecedor, procedência,
informação nutricional, número de lote da de fabricação, número no
registro do Ministério da Agricultura.

20

11,08

221,60

110

Polpa de goiaba congelada. Polpa de fruta goiaba congelada e
embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem
contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de
identiﬁcação do fornecedor, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.

PACOTE

20

8,80

176,00

111

Polpa de graviola congelada. Polpa de fruta graviola congelada e
embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem
contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de
identiﬁcação do fornecedor, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.

PACOTE

20

9,38

187,60

112

Polvo. Molusco congelado ou fresco, espécie: polvo. Peso aproximado
por unidade: de 0,5 a 1,2 kg. Apresentação: inteiro, íntegro (sem furos
ou rasgos), carne ﬁrme, pele brilhante e aderente. Coloração: rosa
quilogram
acinzentado. Sem odor de amoníaco. Fornecido sob uma camada de
a
gelo fundente, na proporção de 1 kg de gelo por cada 2 kg de
pescado. Temperatura interna no ato da recepção de 0ºC se congelado
ou até 4ºC quando fresco. Embalado e entregue em conformidade com

40

120,66

4.826,40
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a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO DE 03KG. ENTREGUES
EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

15 of 17

113

Preparado para chantili. Preparado para chantili para uso em garrafa
do tipo sifão. Acondicionado em embalagem longa vida com 01 litro do
EMBALAG
produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a
EM
legislação sanitária vigente. Validade mínima de 60 dias a partir da
data da entrega.

15

25,23

378,45

114

Proteína Texturizada de Soja - Média - Proteína texturizada de soja,
apresentação ﬂocos, aspecto físico desidratada, cor, odor e sabor
característicos. Acondicionado em embalagem plástica(polietileno)
resistente, atóxico, contendo 500 gramas. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material terroso, com identiﬁcação na embalagem
EMBALAG
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
EM
fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. O produto deve estar de acordo com as normas da
Vigilância Sanitária quanto à produção, embalagem, rotulagem e
informação nutricional. Marcas referência: Jasmine, Hikari, Sinhá ou
similar.

30

20,66

619,80

115

Queijo tipo feta, originado de leite de ovelha ou da mistura de leite de
cabra e de ovelha pasteurizado, cor branca, baixo nível de gordura,
esfarelento, gosto levemente ácido, sabor suave. Embalado em ﬁlme
plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido
aplicado vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente
ao conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter UNIDADE
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção. Embalagem contendo no mínimo 100 g do produto.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante.

30

29,25

877,50

116

Queijo tipo mascarpone, italiano, muito cremoso, branco, fresco, sem
maturação, é originado dos queijos italiano, da região da Lombardia.
Obtido através de uma mistura de leite de vaca (alimentadas com
ração especial de ervas e ﬂores) e uma solução de ácido tartárico.
Embalado a vácuo em embalagem plástica selada de 350g,
conservado a 5°C, válido por 15 dias e por cerca de 1 semana após UNIDADE
aberto. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade
mínima de 7 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

25

29,84

746,00

117

Queijo mussarela de búfala, em formato de bolas, obtido de leite
pasteurizado, fresco, com textura ﬁrme, na cor branca. Deve vir em
embalagens lacradas contendo o queijo o soro. Embalagem contendo
250 g do produto. O plástico deve ser transparente, atóxico, limpo,
não violado, resistente ou material compatível, própria para uso
alimentar, que garanta a integridade do produto até o momento do EMBALAG
consumo, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter
EM
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega
na unidades requisitante.

40

30,63

1.225,20

118

Queijo mussarela, com redução de pelo menos 30% no teor de gordura
comparado a versão tradicional, de massa ﬁlada, elástica, sabor
suave, cor levemente amarelada, obtido a partir do leite pasteurizado,
em peça, embalado com ﬁlme plástico com barreira termo-encolhível
atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado
vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente ao quilogram
conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do
a
consumo, contendo aproximadamente 500 g por peça, com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade

100

85,90

8.590,00
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mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
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119

Rabo de porco salgado. Rabo de suíno com pele. Este produto deve
passar por um processo de salga, desidratação e cura. Isto contribui
quilogram
para preservar suas características, permitindo a comercialização em
a
ambiente seco e arejado. Deve ser produzido e embalado em
conformidade as normas estabelecidas pela legislação vigente.

10

34,78

347,80

120

Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor forte,
levemente salgado, consistência ﬁrme, espalhável. Embalagem
redonda de prolipropileno reutilizável, com 410 g, atóxica, limpa, não
violada, resistente, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação UNIDADE
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Marca referência de qualidade: Catupiry.

250

30,92

7.730,00

121

Soja em grãos. Soja em grãos embalada em pacote com 1 kg do
produto, de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente,
EMBALAG
resistente. Deve ter registro no Ministério da Agricultura. O produto
EM
não deve ter presença de grãos mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.

25

14,16

354,00

122

Suco concentrado de tomate. Suco concentrado de tomate
(Lycopersicum esculentum L.), embalado em garrafa contendo,
aproximadamente, 300 ml do produto. Produzido, embalado e
GARRAFA
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Na data
da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade
do produto. Marca referência de qualidade: Super bom e La Pastina.

12

12,32

147,84

123

Suco de cranberry. Bebida não fermentada, não concentrada, e não
diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta cranberry (Vaccinium
macrocarpon A. e Vaccinium oxycoccos L.); por processamento
tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua
apresentação e conservação até o momento do consumo., através de
processo tecnológico adequado. Pronto para beber. Data de
fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no
rótulo do produto. Embalado em caixas do tipo tetrapak, contendo 01
litro do produto. Marca de referência de qualidade: Juxx. (Artigo 18 do
Decreto nº 6.871/2009)

10

18,01

180,10

124

Suco de laranja integral. Suco de laranja integral (natural) em
embalagem de 01 litro do produto. Pronto para beber. Data de
fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no
rótulo do produto. Embalado em garrafa, contendo, aproximadamente, UNIDADE
01 litro de suco. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado
10% do tempo de validade do produto. Marca de Referência:
Macrovita.

50

12,25

612,50

125

Tahine. Pasta feita de sementes de gergelim de coloração marrom
clara. Embalagem contendo 250 g do produto. Produzido, embalado e EMBALAG
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Data de
EM
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto

10

38,45

384,50

126

Toucinho suíno. Manta de toucinho suíno crua, sem sal, sem
quilogram
defumação com baixa camada de gordura. Produzido e embalado em
a
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

8

16,96

135,68

127

Sêmola de trigo (cuscus), derivado do trigo que corresponde ao
endosperma, a parte interior do grão. Como resultado das operações a
que o grão é sujeito, o cuscus quase não necessita ser cozido.
Embalagem em papelão resistente, sem sinais de violação e unidade, EMBALAG
embalado internamente com polietileno resistente e transparente. O
EM
produto deve ser isento de sujidades e corpos estranhos. Embalagem
em conformidade com a legislação sanitária vigente contendo 500g.
Marca referência de qualidade: Al badia.

10

38,11

381,10

128

Vinagre de álcool. Ácido acético obtido mediante a fermentação
acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de
matérias agrícolas. Vinagre padronizado, reﬁltrado, pasteurizado e EMBALAG
envasado para a distribuição no comércio em geral. Deve ter acidez
EM
de 4,15%. Acondicionado em embalagem plástica ou garrafa pet. É um
produto sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. A

40

3,18

127,20

CAIXA
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embalagem deve conter 900 ml do produto.

129

Vinagre de arroz. Vinagre obtido a partir do álcool etílico contido na
matéria prima, saquê ou vinho de arroz, é oxidado e transformado em
ácido acético, sob a ação do ar na presença de micro-organismos
especíﬁcos. Este procedimento biológico, de origem natural, é
denominado de acetiﬁcação e o produto ﬁnal, assim obtido, é EMBALAG
denominado de vinagre de arroz. Deve ter acidez de 4,15%. Deve ser
EM
acondicionado em embalagem plástica ou garrafa pet. É um produto
sem corantes, sem essências. e sem adição de açúcares. A
embalagem deve conter aproximadamente entre 500 a 750 ml do
produto.

25

10,42

260,50

130

Vinagre de vinho tinto. O álcool etílico contido na matéria prima, vinho
tinto, é oxidado e transformado em ácido acético, sob a ação do ar na
presença de micro-organismos especíﬁcos. Este procedimento
biológico, de origem natural, é denominado de acetiﬁcação e o
produto ﬁnal, assim obtido, é denominado de vinagre de vinho tinto.
EMBALAG
Deve conter apenas o aditivo anidrido sulfuroso, o qual serve como
EM
antioxidante. É um produto sem corantes, sem essências e sem adição
de açúcares. Vinagre padronizado, ﬁltrado, pasteurizado e envasado.
Deve ter acidez de 4,15%. Deve ser acondicionado em embalagem
plástica ou garrafa pet. A embalagem deve conter aproximadamente
500 a 750 ml do produto.

25

8,24

206,00

Valor Total do Processo: R$ 152.228,82
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Portaria da Direção-Geral do Câmpus Florianópolis-Continente N° 79 de 19 de julho de 2021

A DIRETORA-GERAL PRO TEMPORE DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, no
uso de suas atribuições legais,

Considerando o Memorando Eletrônico Nº 146/2021 - DAM-CTE;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores relacionados para comporem a Comissão de Pregão e Licitações, do Câmpus florianópolis-Cntinente, para atuarem como
pregoeiros e equipe de apoio:
I - ADRIANO GUIMARÃES DE AZEVEDO, matrícula SIAPE nº 2079158;
II - ELAINE CRISTINA DE LIMA, matrícula SIAPE nº 1665387;
III - JANIMAR MEDEIROS FREDA, matrícula SIAPE nº 1007083;
IV - JOÃO PAULO NUNES DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1579297 .
Art. 2º Autorizar a Comissão de Pregão e Licitações do Câmpus Florianópolis-Continente elaborar editais de licitação;
Art. 3º Revogar a Portaria da Direção-Geral do Câmpus Florianópolis-Continente N° 69, de 17 de agosto de 2020;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

JANE PARISENTI

JANE PARISENTI
Autenticado Digitalmente

SOLICITAÇÃO DE INFORMATIVO IFSC
https://sipac.ifsc.edu.br/public
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1/1

452

PREGÃO ELETRÔNICO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11100/2022
(Processo Administrativo n° 23292.006066/2022-79)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o o INSTITUTO FEDERAL DE SANTA
CATARINA - IFSC, por meio do Departamento de Compras, sediado na Rua 14 de Julho, n. 150, CEP
88075-010, Coqueiros, Florianópolis, SC, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de
05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01,
de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: xx/xx/xxxx
Horário: xx horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição
de Materiais de consumo – insumos alimentícios para as aulas práticas do Campus
Florianópolis Continente – para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina – IFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões
são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de
Compras
do
Governo
Federal,
no
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP – Brasil.
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3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2 Para todos os itens a participação é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.
4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.2.1 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.2 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
4.2.3 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.4 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.5 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
4.2.6 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
4.2.7 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.8 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário)
4.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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4.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.3.2 nos itens exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
4.3.3 nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.3.4 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;
4.3.5 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;
4.3.6 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.3.7 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
4.3.8 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.3.9. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.3.10 que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1 Valor unitário e total do item;
6.1.2 Marca;
6.1.3 Fabricante;
6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou
de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso;
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 100 (cem) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.7 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
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7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.
7.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
7.13 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538,
de 2015.
7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.26 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.27.1 no país;
7.27.2 por empresas brasileiras;
7.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
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7.28 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
7.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.29.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03
(três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
7.30 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971,
de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;
8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas ou outro
prazo definido pelo pregoeiro, via chat, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.6.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas,
sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser
aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente AMOSTRA, sob
pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de
03 (três) dias úteis ou, outro prazo informado pelo pregoeiro via chat,
contados da solicitação.
8.6.3.1 Por meio de mensagem no
sistema, será divulgado o local e horário
de realização do procedimento para a
avaliação das amostras, cuja presença
será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
8.6.3.2 Os resultados das avaliações serão divulgados
por meio de mensagem no sistema.
8.6.3.3 Caso seja solicitada amostra de algum item,
serão avaliados, pela área técnica, aspectos e padrões
mínimos de aceitabilidade.
8.6.3.4 No caso de não haver entrega da amostra ou
ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
8.6.3.5 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro
classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará
a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação
da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações
constantes no Termo de Referência.
8.6.3.6 Os exemplares colocados à disposição da
Administração serão tratados como protótipos, podendo
ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsável pela análise, não gerando direito a
ressarcimento.
8.6.3.7 Após a divulgação do resultado final da licitação,
as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos
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licitantes no prazo de 30. (trinta) dias, após o qual
poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.
8.6.3.8 Os licitantes deverão colocar à disposição da
Administração todas as condições indispensáveis à
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.
8.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta
e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
8.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.10 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
8.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1.Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
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proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação
previamente à sua desclassificação.
9.1.2.4 Constatada a existência de sanção, o
Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.1.2.5 No caso de inabilitação, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;
9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024,
de 2019.
9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)
horas ou, outro prazo definido pelo pregoeiro via chat, sob pena de inabilitação.
9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
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9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8 Habilitação jurídica:
9.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.8.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
9.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.8.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou
DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do
Decreto n. 7.775, de 2012.
9.8.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI,
que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
9.8.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.8.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
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nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.8 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.

9.10 Qualificação Técnica
9.10.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
9.10.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem,
os atestados deverão dizer respeito a contratos executados
com as seguintes características mínimas:
9.10.1.1.1 Demonstrem fornecimento de gêneros
alimentícios compatíveis em características e quantidades,
com o objeto dessa licitação.
9.11 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
9.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.13 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
9.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.15 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
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9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.18 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.
9.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.19.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.20 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03
(três) horas, ou outro prazo definido pelo Pregoeiro, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a
Contratada.
10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
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10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então,
o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que
seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.
12.2.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado
ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

__________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020

466

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
15.1 Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
16.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
16.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
16.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais
aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame,
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666,
de 1993;
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
17.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
17.2 O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
17.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
17.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
17.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
17.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação
de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
17.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;
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17.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
17.4 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
17.4.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e
o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento,
sem ônus, antes da contratação.
17.4.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
17.5 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
17.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
18.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
21. DO PAGAMENTO
21.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
22.1 Comete infração administrativa,
licitante/adjudicatário que:

nos

termos da

Lei nº

10.520,

de

2002,

o

22.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
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22.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
22.1.3 apresentar documentação falsa;
22.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.6 não mantiver a proposta;
22.1.7 cometer fraude fiscal;
22.1.8 comportar-se de modo inidôneo;
22.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
22.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
22.4.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
22.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
22.4.5 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
22.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
22.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
22.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
22.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
22.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
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Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
22.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
22.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
22.12 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 à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
22.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
23.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
23.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
23.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
23.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto
n° 7.892/213.
24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
24.2

A

impugnação

poderá

ser

realizada

por

forma

eletrônica,

pelo

e-mail

compras.continente@ifsc.edu.br.
24.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.
24.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
24.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
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sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
24.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
24.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
24.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
24.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração..
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pelo Pregoeiro.
25.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
25.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
25.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
25.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
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25.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
25.11

O

Edital

está

disponibilizado,

na

íntegra,

no

endereço

eletrônico

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, www.ifsc.edu.br e, também, poderá ser solicitado e/
ou obtido por e-mail, no endereço compras.continente@ifsc.edu.br.
25.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.13 ANEXO I - Termo de Referência
25.14 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.
25.15 ANEXO III – Modelo da Autorização de Fornecimento
25.16 ANEXO IV – Dados para Cadastramento da Empresa

Florianópolis, 10 de março de 2022.

ALOÍSIO DA SILVA JÚNIOR
Pró-Reitor de Administração do IFSC
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO Nº 11100/20
(Processo Administrativo n.°23292.006066/2022-79)

1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de Materiais de consumo – insumos alimentícios para as aulas práticas do Campus
Florianópolis Continente – para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina - IFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
As descrições, quantidades e valores dos itens deste
processo encontram-se no anexo intitulado Quadro de
especificações mínimas.
1.2 As quantidades que, por ventura, forem entregues incorretamente no Campus ou faltando
parte da AF serão devolvidas e os custos cobertos pela licitante vencedora.
1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da data de início da Ata de Registro de
Preços na forma do art. 12, do Dec n° 7.892/13.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2 O Instituto Federal de Santa Catarina, visando suprir possíveis demandas no exercício de suas
atividades, realiza licitações através do Sistema de Registro de Preços. Essas licitações são feitas
de forma compartilhada, ou seja, atendendo todos os Câmpus no Estado de Santa Catarina.
Atualmente participam das licitações os Campus Araranguá, Caçador, Canoinhas, Cerfead,
Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Florianópolis – Continente, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do
Sul – Centro, Jaraguá do Sul – Rau, Joinville, Lages, Palhoça, Reitoria, São Carlos, São José, São
Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê.
2.3 A finalidade do IFSC é formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e
tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia,
bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos
processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade,
especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação
continuada. Neste sentido, a presente licitação tem como objetivo garantir celeridade e eficiência no
momento da aquisição, garantindo a qualidade nos serviços prestados ao cidadão.
2.4 A modalidade de licitação definida neste processo cumpre o disposto nos Decretos nº
5.450/2005 e 7.892/2013, permitindo assim a aquisição de forma parcelada, nas quantidades e no
momento adequado às necessidades do IFSC.
2.5 O Câmpus Florianópolis-Continente oferta cursos na área de Gastronomia e Serviços, os quais
fazem uso de insumos alimentícios, são cursos de Formação Inicial Continuada regulares,
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Formação Inicial Continuada pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC), cursos Técnicos PROEJA, Técnicos Subsequentes e Curso Superior, que envolvem
a utilização de alimentos e bebidas para manipulação, preparo e serviços. Esse Câmpus oferta os
seguintes cursos regularmente que utilizam os materiais estimados: Técnico em Panificação e
Confeitaria, Técnico Proeja em Panificação e Confeitaria, Técnico em Eventos, Técnico em
Gastronomia, Proeja Técnico em Gastronomia, Curso Superior em Tecnologia de Gastronomia,
Proeja Técnico em Cozinha, Proeja FIC Panificação e Confeitaria, Aperfeiçoamento no Serviços de
Vinhos, Coquetelaria. Além disso, também há as ofertas de cursos ligadas aos programas
PRONATEC e Mulheres Mil: padeiro, garçom, auxiliar de cozinha, organização de eventos,
pizzaiolo. Assim, os materiais estimados atenderão cerca de 1000 alunos do Campus Florianópolis
Continente do IFSC.
2.6 A partir de uma concepção de que a qualidade da formação dos egressos de cursos desta
natureza está diretamente relacionada com a capacidade que estes cursos possuem de estabelecer
ligações entre os conhecimentos teóricos e os práticos, é de magna importância que a grade
curricular preveja larga oferta deste último tipo de aula, colocando o aluno em permanente contato
com a realidade vivenciada no mercado de trabalho. Em virtude disso, faz-se necessário, por fins
pedagógicos, a utilização de insumos alimentícios nas aulas práticas dos cursos de Campus
Continente, para isso os professores planejam suas aulas com antecedência de acordo com a
unidade curricular de cada etapa do curso em questão. Portanto os insumos alimentícios devem ser
entregues nas quantidades preestabelecidas, em condições adequadas de higiene e qualidade e no
prazo de entrega estabelecido no edital e nas autorizações de fornecimento, para assim atender as
demandas dos cursos e a todos os alunos, evitando prejuízos ao andamento das aulas.
2.7 Em relação as quantidades para uso durante a validade da ata SRP, cada um dos itens do
processo, foram obtidas através de levantamento efetuado pelos docentes responsáveis pelas
Unidades Curriculares com tal demanda. Considerando: a natureza deste tipo de material (insumos
alimentícios), sujeito a constantes reajustes de quantitativos, conforme variam a oferta e a demanda
dos mesmos; a dificuldade de se estabelecerem quantidades exatas na contratação já que as
turmas estão inevitavelmente sujeitas a evasão e/ou inchaço de alunos; a necessidade de entrega
parcelada dos materiais; e finalmente, buscando otimizar os recursos disponíveis à Administração
Pública é necessário que a entrega seja parcelada e conforme a necessidade dos cursos; e
finalmente, buscando otimizar os recursos disponíveis à Administração Pública, sugere-se realizar
Registro de Preços, com prazo de validade da Ata de um (1) ano, enquadrando a despesa na
classificação orçamentária 33.90.30.07 – Material de Consumo – Gêneros de Alimentação.
2.8 Devido há problemas com fornecedores situados a uma distância superior a um raio de 100 km
de distância do IFSC Campus Continente em pregões anteriores (Rambo – PE 78/2017, YoshimitsuPE 35/2018), problemas tais como: entregas fora dos prazos estabelecidos, quantidades das
autorizações de fornecimento entregues em desacordo com o solicitado, condições de higiene,
dificuldade de trocas de produtos que foram entregues em desconformidade com a ata ou em
condições inadequadas para o uso em aulas práticas, causados pela dificuldade de logística de
transporte e entrega dessas empresas fornecedoras que muitas vezes compram produtos online ou
por telefone nos mercados locais e solicitam a entrega no campus. Com isso, é necessário restringir
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a abrangência de participação das empresas fornecedoras de insumos alimentícios ao IFSC Campus Continente a uma distância igual ou inferior a 150 km para que sejam evitados os
problemas citados, sem causar danos e prejuízos as aulas e consequentemente aos alunos. Á
medida que restringe-se a participação dos fornecedores que estejam situados a uma distância igual
ou inferior a 150Km do IFSC - Campus Continente não perde-se a concorrência de fornecedores
aptos a participar do Pregão eletrônico, pois há um número considerável de empresas na região que
podem a atender as demandas do Campus Continente.
2.9 A restrição citada no item 2.8 não se aplica aos itens 11 e 94 do Quadro de Especificações
Mínimas.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
16.1
A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada no Quadro de
Especificações Mínimas.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
16.2
Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5.1 Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou
obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
6.1 O prazo de entrega dos bens é de 03 (três) dias úteis, contados do envio de uma
Autorização de Fornecimento (AF) pela Administração, por e-mail, no seguinte endereço:
6.2 Somente para os itens 11 e 94 do Quadro de Especificações Mínimas, o prazo de entrega
dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados do envio de uma Autorização de Fornecimento
(AF) pela Administração, por e-mail, no seguinte endereço:
CÂMPUS
Câmpus FlorianópolisContinente

ENDEREÇO
17 Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros - Florianópolis/SC – CEP:
88.075-010; Fone (48) 3877-8400; e-mail:
compras.continente@ifsc.edu.br.

6.3 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser
inferior ao que consta no Quadro de Especificações Mínimas, especificados para cada item.
6.4 Os bens serão recebidos provisoriamente no momento de sua entrega, por servidor(a) do
IFSC devidamente identificado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
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6.6 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 São obrigações da Contratante:
7.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
7.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
7.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade, quando couber;
8.1.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com
uma versão em português e da relação da rede de assistência
técnica autorizada, quando couber;
8.1.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.4 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

__________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020

477

8.1.5 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.6 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
8.1.7 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8.1.8 promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a
legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias,
etc....

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas
ou defeitos observados.
11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três)
membros, designados pela autoridade competente.
11.1.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
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12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
12.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
12.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
12.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.
12.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018.
12.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
12.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
12.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
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12.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples
Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

12.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I
I = (TX)

(6/
100 )

=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE
13.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentação das propostas.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:
14.1.1 Itens com entrega imediata, sem obrigações futuras.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
15.1.1 falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de
quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
15.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3 fraudar na execução do contrato;
15.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou
15.1.5 cometer fraude fiscal.
15.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
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a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
b) Multa:
(1) moratória de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) compensatória de 10% ( dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
d) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da
União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
15.4 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
15.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
15.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

contratar

com

a

15.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.8 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
15.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.
15.10 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 à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
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15.11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
15.12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
15.13 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
15.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
16.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
16.2.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
16.2.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os
atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as
seguintes características mínimas:
16.2.1.2 Demonstrem fornecimento de gêneros alimentícios compatíveis
em características e quantidades, com o objeto dessa licitação.
16.3 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
16.3.1 Valor Global: R$ 152.228,82 (Cento e cinquenta e dois mil,
duzentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos)
16.3.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços
anexa ao edital.
16.4 O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item.
16.5 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
17.1 O custo estimado da contratação é de R$.152.228,82
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18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
17.1
A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

Florianópolis, 10 de março de 2022.

Elaborado por:
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Coordenadora de Compras e Contratos
Campus Florianópolis-Continente

Aprovado por:
João Paulo Nunes da Silva
Assistente em Administração
Chefe DAM
Campus Florianópolis-Continente
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 11100/2022

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, com sede na
Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, inscrito
no CNPJ nº 11.402.887/0001-60, neste ato representado(a) pelo seu Reitor, Sr. Maurício Gariba Júnior, RG
nº 986.743 - SSP/SC, CPF 464.505.729-49, nomeado por decreto de 09 de agosto de 2021, publicado no
Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2021, portador da matrícula funcional nº 0277933, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
11100/2022, publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo n.º 23292.006066/2022-79,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de insumos
alimentícios para as aulas práticas do Campus Florianópolis Continente do IFSC, especificados
nos itens 1 ao 130 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 11100/2022, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Especificação

X

Marca
(se exigida
no edital)

Modelo
(se exigido no
edital)

Unidade

Quantidade Valor Un Prazo
garantia
ou
validade

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como
anexo a esta Ata.
3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1 O órgão gerenciador desta Ata será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina.
3.2 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Item nº

Órgãos Participantes

Unidade

Quantidade
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº
7.892, de 2013.
4.1.1 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior,
salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas
federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas
entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho
de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato
do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão
4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 50 (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já
previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes
anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão
TCU nº 2957/2011 – P).
4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de xx/xx/xxxx, não
podendo ser prorrogada.
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6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1 A ordem de classificação
dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores
de
mercado observará
a
classificação original.
6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1 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
6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
6.9.1 por razão de interesse público; ou
6.9.2 a pedido do fornecedor.
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7. DAS PENALIDADES
7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº
10.024/19.
7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7892/13.
8.3 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação
dos itens nas seguintes hipóteses.
8.3.1 contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções
de quantitativos definidos no certame; ou
8.3.2 contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de
lances
8.4 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n.
7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes
(se houver).
Florianópolis, XX de XXXXXXXXXXX de20XX.
MAURÍCIO GARIBA JÚNIOR
REITOR DO IFSC

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO II-A DO EDITAL
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão nº11100/2022 - SRP
Processo nº 23292.006066/2022-79
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do
Pregão.
EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE/FAX
REPRESENTANT
E LEGAL
CPF
E-MAIL
ITEM

TOTAL

UNID.

QTDE.

ESPECIFICAÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

R$
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ANEXO II-B DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 11100/2022 – IFSC
A empresa ____________________________________________________
Declara para os devidos fins, que:
1. Recebeu a Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 11100/2022 do IFSC, contendo
____________ páginas (incluindo Ata e anexos) e;
2. Concorda com todos os termos da referida Ata e o Anexo I, com os preços registrados.
3. Assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo e-mail
institucional (e-mail da empresa @........) Concordando que não sendo confirmado o recebimento do email, o IFSC considerará como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega. Assumindo o
compromisso de avisar o IFSC quando houver mudança do e-mail
_______________________, ___ de _______________ de 20XX.
____________________________________
(assinatura e identificação do Representante Legal e Carimbo da Empresa)
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11100/2022 – IFSC
MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
LOCAL DE
ENTREGA:
CONTRATADO
CNPJ
TELEFONE
E-MAIL
ENDEREÇO
NOTA DE
EMPENHO Nº
DATA DA
SOLICITAÇÃO
Item

Unid

Especificação

Qtd

Preço Unitário

_____________________________
Nome e Assinatura
Responsável IFSC
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ANEXO IV
DADOS PARA CADASTRAMENTO DA EMPRESA
PROCESSO 23292.006066/2022-79
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 11100/2022
Confirmo que os dados abaixo relacionados, referentes à empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, estão
atualizados e podem ser utilizados para atendimento ao disposto em Edital de licitação. Assumo a
responsabilidade de manter estes dados atualizados, junto ao Departamento de Registro de preços do IFSC,
através do e-mail srp@ifsc.edu.br, no mínimo durante a vigência da referida ATA.

EMPRESA (Razão Social)
CNPJ
ENDEREÇO
CEP
CIDADE

ESTADO

TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF REPRESENTANTE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO VÁLIDO (email)
Cidade, XX de XXXXXXX de 20XX.
Atenciosamente,
Representante da Empresa
Cargo Ocupado
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https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_g...

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
CONTRATOS
EMITIDO EM 10/03/2022 15:22

QUADRO

E

DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.006066/2022-79 - PE 11100/2022 - REI
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS
Assunto:
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.

Item

Descrição

Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1 of 17

1

Açafrão-da-terra ou curcumã. Açafrão-da-terra, tempero em pó de cor
amarelada ou avermelhada, é extraído dos estigmas de ﬂores de uma
variedade de Crocus sativus. Pó isento de impurezas e umidade.
Acondicionado em embalagem de, aproximadamente, 50 g, integra,
atóxica, resistente, vedada hermeticamente e limpa. Livre de EMBALAG
sujidades e contaminantes. A embalagem deve apresentar
EM
externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto,
e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

10

9,22

92,20

2

Aceto balsâmico ou vinagre balsâmico. Vinagre de vinho tinto obtido a
partir de mosto de uva, em ótimo grau de maturação. É obtido através
da fermentação do uvas típicas Trebbiano e Lambrusco. A formulação
EMBALAG
do aceto balsâmico consta de um processo lento de fermentação
EM
desenvolvido em diversos barris de diferentes tipos de madeira.
Acondicionado em embalagem de acordo com a legislação vigente. A
embalagem deve conter 500 ml do produto.

15

24,24

363,60

3

Achocolatado em pó diet. Sem açúcar e sem lactose. Próprio para
dietas com restrições de açúcares. Aprovado pela Associação Nacional EMBALAG
de Assistência ao Diabético. A embalagem deve conter 200 g de peso
EM
líquido do produto.

8

18,04

144,32

4

AÇÚCAR CRISTAL - Açúcar cristal. Produto 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, com
embalagem primárias em plástico resistente que garanta a
integridade do produto até o consumo, contendo 01 kg do produto,
reembaladas em fardos reforçados, com prazo de validade de 04
meses a cada fornecimento. A data de validade deverá constar da
embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a
embalagem secundária for transparente. Marca de referencia de
qualidade - Doçula.

60

5,64

338,40

5

AÇÚCAR BAUNILHA TAMBÉM CONHECIDO COMO AÇÚCAR VANILLA OU
VANILLE, VANILLA SUGAR, EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40G,
DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO POR SACAROSE E AROMA
ARTIFICIAL DE BAUNILHA, COM ASPECTO SÓLIDO E CRISTAIS BEM
DEFINIDOS, ODOR E SABOR PRÓPRIOS DO PRODUTO, SEM UMIDADE,
EMBALAG
SEM EMPEDRAMENTOS, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS
EM
E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, COM EMBALAGEM RESISTENTE
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO, COM
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 MESES A CADA FORNECIMENTO. A
DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM. MARCA DE
REFERÊNCIA: CHELLI

50

2,74

137,00

PACOTE
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6

Açúcar de confeiteiro. Produto 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 contendo 500 g do
produto.

PACOTE

130

4,22

548,60

7

Açúcar demerara - Embalagem 1kg. De origem vegetal, constituído
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultante da
purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor
amarela, 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, em embalagem primária plástica
resistente que garanta a integridade do produto até o consumo,
reembaladas em fardos reforçados, contendo 01 (um) quilo, prazo de
validade de 01 (um) ano a cada fornecimento. A data de validade
deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária,
exceto quando a embalagem secundária for transparente.

PACOTE

15

8,70

130,50

8

Açúcar impalpável, composto por açúcar reﬁnado ﬁnamente moído e
amido de milho. Empregado na decoração de bolos, doces, sonhos,
croissants e outros produtos de confeitaria ﬁna. O amido encontrado
no açúcar impalpável permite que o açúcar se mantenha seco quando
pulverizado sobre os doces, de forma a impedir a absorção do açúcar
pela gordura proveniente dos doces, mantendo inalterado o seu visual.
Apropriado para a montagem de glacês, cremes, pasta americana ou
outros tipos de coberturas ﬁnas para bolos decorados. Encontrado em
embalagem plástica, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 5
meses após a data de fabricação. O produto deve ser branco, livre de
impurezas e sujidades.

PACOTE

80

14,03

1.122,40

9

Ágar-ágar em goma. Geleiﬁcante pra uso culinário. Grau alimentício. EMBALAG
Embalagem com 30 g do produto. Marca de referência Arcolor ou Mix.
EM

30

34,08

1.022,40

10

Alcaparras. Alcaparras miúdas, em conserva, acondicionados em
embalagem de vidro ou sachê pouches plástico, limpa, resistente,
vedada hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem e não amassada.
A embalagem deve conter aproximadamente 100 g de peso líquido
EMBALAG
drenado do produto. Embalagem apresentando externamente dados
EM
de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.

35

10,19

356,65

11

Álcool gel acendedor 80 Inpm para fogareiro - Álcool gelatinoso próprio
para acender fogareiros, lareiras e churrasqueiras, utilizados para EMBALAG
aquecer recipientes com alimentos dispostos em buﬀet. Embalagem
EM
de no mínimo 500g.

30

19,32

579,60

12

Aliche ou ﬁlé de anchova em conserva, embalagem entre 80 a 130g
de peso líquido. Apresentação: ﬁlés de peixe conservados em óleo
comestível e sal, embalados em vidro ou lata, Validade de no mínimo
06 meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve
UNIDADE
apresentar externamente: dados de identiﬁcação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número de registro n o Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.

20

65,93

1.318,60

13

Amêndoa em lascas a granel. Amêndoa em lascas, sem casca, da
melhor qualidade. Acondicionada em embalagem feita de plástico
atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de
quilogram
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de
a
fabricação, prazo de validade além das informações nutricionais e
número de registro. Validade mínima de 4 meses a contar da data de
recebimento.

10

139,79

1.397,90

14

Amendoim. Amendoim descascado, limpo e selecionado para uso
culinário. Acondicionado em embalagem contendo entre 400 e 500 g
do produto, feita de plástico atóxico, transparente, termossoldado e
resistente apresentando externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, quantidade do produto, prazo de fabricação e prazo de

25

8,61

215,25
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validade além das informações nutricionais. Validade mínima de 6
meses a contar da data de recebimento.
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15

ANIS ESTRELADO A GRANEL 100G. SEMENTES NA FORMA DE
ESTRELAS DE ANIS-ESTRELADO (ILLICIUM VERUM), TAMBÉM CHAMADO
DE ANIS-DA-SIBÉRIA, BADIANA, FUNCHO-DA-CHINA. AS SEMENTES
DEVEM TER A FORMA DE ESTRELA, SEM FISSURAS. PURA, LIVRE DE
SUJIDADES
E
CONTAMINANTES.
EMBALAGEM
APRESENTANDO
EMBALAG
EXTERNAMENTE
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
EM
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. LOCAL DE ENTREGA CAMPUS
FLORIANÓPOLIS - CONTINENTE.

20

20,77

415,40

16

Arroz japonês. Arroz próprio da culinária japonesa, tipo 1, tipo novo –
Shin Mai, tipo E.E. A.A. 406, classe longo, subgrupo polido. Embalado
em pacote de plástico resistente e transparente, e sem sujidades ou
corpos estranhos. O pacote deve ter conter 1 kg do produto. Marca de
referencia de qualidade: Yanagi, Mirokumai

PACOTE

15

17,11

256,65

17

Arroz parboilizado. Produto industrializado, com grão longo e ﬁno, os
grãos apresentam uma coloração amarelada, em decorrência do
tratamento hidrotérmico. Fornecido em embalagem plástica resistente
e transparente, sem sujidades ou corpos estranhos. O pacote deve
conter 01 kg do produto.

PACOTE

50

5,75

287,50

18

Atum sólido ao natural. Branco, sólido, cozido, ao natural (em
conserva a base de água), preparado com pescado limpo e
eviscerado. Embalagem de folha de ﬂandres, limpa, resistente, vedada
hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada,
contendo aproximadamente 170 g de peso líquido e 120 g de peso
drenado do produto. Embalagem apresentando externamente dados
de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de
lote data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF,
atendendo as especiﬁcações técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual
no 12.486 de 20/10/78. Data de validade mínima de 4 meses a contar
da data de entrega do produto.

LATA

100

12,95

1.295,00

19

Avelãs a granel. Sem casca ou lascas de cascas aderidas, em pedaços,
sem sujeiras, sem mofos, sem pontos de podridão, rígida, da melhor
quilogram
qualidade. Produzida, embalada e entregue conforme a legislação
a
sanitária vigente. Validade mínima de 6 meses a contar da data de
recebimento.

2

151,71

303,42

20

Azeite de oliva puro, embalagem de 500 ml. Azeite extravirgem, nãoreﬁnado, sem misturas, prensado à frio, com teor de acidez menor do
que 1%, embalado em garrafa de vidro ou lata (folha de ﬂandres) nãoamassada, resistente, que garanta a integridade do produto até o EMBALAG
consumo, contendo 500 ml do produto. A embalagem deverá conter
EM
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quantidade do
produto, e informações nutricionais e prazo de validade de pelo menos
1 ano a cada recebimento.

200

30,89

6.178,00

21

Berbigão limpo, sem sujidades. Procedência: Ribeirão da Ilha Florianópolis. Isento de algas ou iodo. Colhido com no máximo 24
horas de antecedência. Acondicionado em caixas térmicas com uma
camada fundente de gelo. Isento de cheiros não característicos do
produto. Embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente.

Kg

15

59,33

889,95

22

Biomassa de Banana Verde. Produto 100% composto por ingredientes
naturais, composto pelo fruto e polpa da banana, livre de ingredientes
alergênicos (lactose, glúten, ovo, soja, amendoim, gergelim, nozes,
peixe e mariscos), livre de agrotóxicos e metais pesados, sem
adoçantes artiﬁciais, livre de corantes artiﬁciais, sem aromatizante
artiﬁcial, sem conservantes e sem açúcar. Embalagem com 240 g a
250 g do produto. Marca de referência de qualidade: La Pianezza.

CAIXA

30

24,27

728,10

23

Biscoito salgado, tipo água e sal: Embalagem com aproximadamente
400g. Biscoito salgado de água e sal. Ingredientes contidos no
UNIDADE
produto: farinha de trigo rica com ferro e ácido fálico, gordura vegetal
interesteriﬁcada, leite em pó, sal e malte, fermento biológico,

20

8,92

178,40
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fermento químico: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Contém
glúten. Embalagem em polipropileno resistente, integra e sem sinais
de violação contendo data de fabricação, data de validade, número do
lote, informações nutricionais e peso. Marca referência de qualidade:
Parati, Isabela.

4 of 17

24

Bolacha doce de amido de milho, ou tipo “Maria”. Acondicionadas em
pacotes de polipropileno, atóxico,hermeticamente vedados, com
aproximadamente 400 g e embalados em embalagem limpa, íntegra e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender
as especiﬁcações técnicas da NTA 48 do Decreto Estadual número
12.486 de 20/10/1978. Validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

PACOTE

20

6,87

137,40

25

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL; COMPOSTO POR CAFÉ
ARÁBICA, ADMITIDO, NO MÁXIMO, 15% DE GRÃO CONILLON; EM PÓ
HOMOGÊNEO, TORRA MÉDIA-CLARA.CARACTERÍSTICA DA BEBIDA:
MOLE, ISENTA DE GOSTO RIO ZONA; CONFORME INSTRUÇÃO
NORMATIVA MAPA Nº8, DE 11 DE JUNHO DE 2003. ASPECTO: GRÃOS
DE CAFÉ DOS TIPOS 2 A 4, DA COB – CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
BRASILEIRA.EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO A
VÁCUO PURO EM ENVOLTÓRIO DE ALUPOLI, COM FECHAMENTO
HERMÉTICO, COM PESO DE 500 GRAMAS E ACONDICIONADO EM CAIXA
DE PAPELÃO ONDE DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, O
REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E DATA
DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ TER
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES, A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA. CLASSIFICAÇÃO: NO MÁXIMO 10% PVA (GRÃOS PRETOS,
VERDES E/OU ARDIDOS).NOTA MÍNIMA DA QUALIDADE GLOBAL DA
BEBIDA: 7,00 PONTOS. LAUDOS: DEVERÃO SER APRESENTADOS OS
SEGUINTES DOCUMENTOS, EM ORIGINAIS OU CÓPIA AUTENTICADA,
EMITIDOS POR LABORATÓRIO HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
OU ACREDITADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO OU INMETRO: LAUDO TÉCNICO E/OU LABORATORIAL
DO CAFÉ COTADO, NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS,
CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, INDICANDO SUAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS (EXIGIDAS PARA CADA 100
GRAMAS), QUAIS SEJAM: UMIDADE MÁXIMA EM 5% E CAFEÍNA NO
MÍNIMO EM 0,7%; LAUDO TÉCNICO E/OU LABORATORIAL DO CAFÉ
COTADO, NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS
DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, INDICANDO SUAS
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, (LAUDO BROMATOLÓGICO)
CONTENDO AS SEGUINTES ANÁLISES: SENSORIAL, MICROBIOLÓGICA,
MICROSCOPIA E ROTULAGEM, QUE ATENDAM AO PADRÃO DE
IDENTIDADE E QUALIDADE ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE:
RESOLUÇÃO ANVISA N. 277, DE 22/9/2005; RESOLUÇÃO ANVISA/RDC
N. 12, DE 2/01/2001; RESOLUÇÃO ANVISA/RDC N. 175, DE 28/7/2003 E
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 8, DE 11 DE JUNHO DE 2003 DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. LAUDO
DO NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE, EMITIDO, NO MÁXIMO, HÁ 180
(CENTO E OITENTA) DIAS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA, POR
INSTITUIÇÃO DE RECONHECIDA COMPETÊNCIA, CONSIDERANDO QUE A
NOTA MÍNIMA DA QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA É DE 7,00 PONTOS.
OS PRODUTOS SERÃO CONDUZIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE
SENSORIAL, PREPARADO POR PROFESSOR(ES) DA ÁREA DE BEBIDAS
DO IFSC QUE AVALIARÁ(ÃO) GRANULOMETRIA, TORRA E ASPECTO DO
PÓ, BEM COMO O AROMA E SABOR DA BEBIDA PREPARADA,
RESPEITADA A PROPORÇÃO DE 100G PARA 1L DE ÁGUA QUENTE SEM
FERVER, APROVANDO OU RECUSANDO O PRODUTO APÓS EMISSÃO DE
LAUDO DE ANÁLISE SENSORIAL. APRESENTAR UM PACOTE DE
AMOSTRA. MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MELITTA, BOM
JESUS, TRÊS CORAÇÕES.

PACOTE

30

20,01

600,30

26

Camarão, pequeno, limpo, congelado. Crustáceo in natura, espécie:
camarão; Tamanho: pequeno. Apresentação: descascado (sem a
carapaça, rabo ou cabeça), íntegro (sem furos ou rasgos), translúcido quilogram
a
e brilhante. Sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de
recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a

50

59,50

2.975,00
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legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade deve ser considerado o
peso descongelado do item.
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27

CANELA EM PAU OU CANELA EM RAMA PEQUENA. CANELA
PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E SECAS, EM FORMA DE SEMI
TUBOS. PURA, LIVRE DE SUJIDADES E CONTAMINANTES. EMBALAGEM
APRESENTANDO
EXTERNAMENTE
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE DATA
EMBALAG
DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NÚMERO DO REGISTRO
EM
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER,
APROXIMADAMENTE, 20 G DE PESO LÍQUIDO DO PRODUTO. DATA DE
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO
PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CHELLI. FAZER
ENTREGA DO PRODUTO NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS - CONTINENTE.

40

9,56

382,40

28

Carboximetilcelulose – CMC. Composto hidrocoloide obtido por meio
do processamento químico da celulose (composto orgânico natural
que compõem as paredes das células vegetais), produto utilizado
como espessante, estabilizante e agente de corpo. Permite uma maior
elasticidade e rápida secagem em pasta americana, bala de goma,
etc, além de evitar que a massa “quebre” em modelagens como
ﬂores, babados, drapeados, etc. Embalagem contendo entre 40 a 50 g.
Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto. Marca de referência: Arcolor ou Mago.

15

14,51

217,65

29

Cardamomo em sementes – embalagem com aproximadamente 15
gramas do produto. Cardamomo, planta cujo nome cientíﬁco é
Elettaria cardamomum, em bagas, para uso alimentício, de origem
natural, com odor característico, sem mofos e isentos de impurezas.
Acondicionado em embalagem, integra, atóxica, resistente, vedada e EMBALAG
limpa.
Embalagem
apresentando
externamente
dados
de
EM
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número de lote
data de validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 4 meses a
contar da data de entrega do produto.

30

35,01

1.050,30

30

Carne de sol. Carne salgada ligeiramente e seca conhecida
popularmente como carne de sol. Carne com coloração mais
avermelhada do que o charque e possui mais umidade do que o
charque. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.

10

48,15

481,50

31

Chia. Ingredientes: sementes de chia. Própria para consumo humano. EMBALAG
Embalagem com 150 g do produto.
EM

8

14,14

113,12

32

Chocolate 70% cacau, sem glúten e sem lactose – Chocolate em barra,
contendo 70% de cacau, livre de glúten e de lactose. Fornecida em
embalagem lacrada, limpa, resistente e atóxica. A embalagem deve
conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência,
quantidade do produto e informações nutricionais. Barra de 90 a 100 g
do produto. Marca de referência de qualidade: Nugali, Callebaut,
Divine, 1891 da Neugebauer

30

25,76

772,80

33

CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO PARA COBERTURA EM BARRA:
EMBALAGEM DE 1KG. CHOCOLATE EM BARRA PARA CULINÁRIA, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO BASICAMENTE POR MASSA DE
CACAU, LEITE EM PÓ, SACAROSE, MANTEIGA DE CACAU E EMBALAG
AROMATIZANTES. SEM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. PODERÁ
EM
CONTER AINDA ALGUNS MINERAIS, COMO FERRO, POTÁSSIO, COBRE,
MANGANÊS E MAGNÉSIO. MARCA DE REFERÊNCIA: GAROTO, NESTLÉ ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

30

38,92

1.167,60

34

Chocolate ao leite puro. Chocolate ao leite puro, em barra, para
derretimento e temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês,
tortas e doces gelados. Acondicionado em embalagem plástica em
conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deverá
conter 01 kg do produto.

30

73,48

2.204,40

35

CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO PARA COBERTURA EM BARRA:
EMBALAGEM DE 1KG. CHOCOLATE EM BARRA PARA CULINÁRIA, DE
EMBALAG
PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO BASICAMENTE POR MANTEIGA DE
EM
CACAU, LEITE EM PÓ, SACAROSE E AROMATIZANTES. SEM GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA. PODERÁ CONTER AINDA ALGUNS MINERAIS,

30

34,56

1.036,80

Pote

QUILO

BARRA

BARRA
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36

Chocolate branco puro. Chocolate branco puro, em barra, para
derretimento e temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês,
tortas e doces gelados. Acondicionado em embalagem plástica em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Ingredientes: açúcar,
manteiga de cacau, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro
de leite em pó, gordura vegetal, extrato de malte, emulsiﬁcantes:
lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. Pode
conter traços de amendoim, avelã, castanha de caju, ovo, soja e trigo.
A embalagem deve conter informações nutricionais e data de validade
do produto. Embalagem com no mínimo 01 kg do produto.

BARRA

20

73,98

1.479,60

37

Chocolate meio amargo (50% cacau) puro, sem adição de açúcares
(diet). Chocolate meio amargo, em barra, para derretimento e
EMBALAG
temperagem no preparo de bombons, mousses, pavês, tortas e doces
EM
gelados. Embalagem em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Embalagem de 400g. Marca de referência: Diatt

40

57,74

2.309,60

38

Coalho líquido. Coalho líquido (ex. quimosina e pepsina, 1:3.000)
usado para coagular leite para o preparo de queijos, procedente de
enzimas digestivas de estômago bovino ou suíno, acondicionado em
embalagem plástica com aproximadamente 200 ml, atóxica, limpa e EMBALAG
não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de
EM
identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministro da Agricultura e carimbo de inspeção.

15

23,78

356,70

39

Cogumelos secos. Shitakes são cogumelos muito utilizados na
culinária japonesa. De primeira qualidade, coloração branco, talo e
chapéu íntegros, Não deve apresentar manchas, mofos, sujidades,
EMBALAG
amassados ou partes quebradas. Fornecido em embalagens limpas,
EM
secas, de material que não provoque alterações externas ou internas
nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos,
contendo aproximadamente 100g.

15

24,44

366,60

40

Costela suína salgada. Costela suína cortada em pedaços de
quilogram
aproximadamente 70 g. Produzido e embalado em conformidade com
a
as normas da legislação sanitária vigente.

20

34,39

687,80

41

Creme de amendoim. Pasta ou creme de amendoim feito com
amendoins selecionados e mel. Acondicionado em embalagem
redonda de polipropileno reutilizável, com 250g, atóxica, limpa, não
violada, resistente, com rótulo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade e quantidade do produto,
validade de 8 meses a partir da data de entrega.

10

17,47

174,70

42

Creme de leite fresco, pasteurizado em embalagem tipo garrafa
plástica, contendo 500 g do produto. O produto apresenta-se em
estado líquido, semelhante ao leite integral, com teor mínimo de EMBALAG
gordura de 35%. Esse produto deve ser mantido refrigerado. Produto
EM
pasteurizado, que ao ser batido vira chantili. Com validade mínima de
10 dias para o vencimento.

80

22,26

1.780,80

43

Creme de Leite, com gordura láctea máxima de 20%, embalagem
contendo 200 gramas de peso líquido. Embalagem tetrapack, com
data de fabricação, validade e lote. Conservado em ambiente seco e
arejado. Validade de no mínimo 04 meses na data de entrega.

3,35

670,00

44

Eisbein defumado. Joelho suíno cozido e defumado, resfriado, com
validade mínima de 30 dias após data de fabricação ou congelado com quilogram
validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação. Marca de
a
referência de qualidade: Berna.

10

53,85

538,50

45

Erva-doce seca. Erva doce, de nome cientíﬁco Pimpinella anisum L,
também conhecida por Anis verde, constituída de frutos maduros
inteiros limpos e secos. Pura, livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação, EMBALAG
EM
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura, contendo, aproximadamente, 40 g de peso líquido.

15

8,89

133,35

Pote

CAIXA

200
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46

Ervas secas de provence. Selecionado de ervas de provence composto
por manjericão, alecrim, salva, manjerona, louro, segurelha e tomilho.
EMBALAG
Embalagem contendo entre 10g e 15g de peso líquido do produto.
EM
Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. Marca de referência de qualidade: Bombay.

20

10,72

214,40

47

Ervilha seca. Ervilha, seca, partida, nova, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente e resistente, contendo 500 g do
produto. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença
de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6
meses, a contar da data de entrega.

20

11,75

235,00

48

Farinha de arroz branca. Farinha de arroz obtida a partir da moagem
de grãos selecionados de arroz polido. Cor branco típico, odor e sabor
EMBALAG
característicos, aspecto de pó ﬁno homogêneo. Deve ser fornecida em
EM
embalagem com 1kg do produto. Marca de referência de qualidade:
Fazenda e Urbano.

35

9,49

332,15

49

Farinha de feijão-fradinho ou farinha para acarajé. Embalagem com
500 g do produto, com 100% de feijão-fradinho, grãos, descascados,
sem misturas, cor bege clara. Não pode apresentar pontos de mofo ou
presença de insetos. Deve estar no prazo de validade. Produzido,
embalado e entregue conforme legislação vigente. Marca de
referência de qualidade: Oyá.

20

13,82

276,40

50

Farinha de grão-de-bico. Produto de grau alimentício. Composta por
grão de bico moído, preferencialmente sem glúten. Fornecida em EMBALAG
embalagem lacrada, limpa, resistente, atóxica e rotulada conforme a
EM
legislação. Embalagem contendo entre 200 e 250g.

20

19,79

395,80

51

Farinha de linhaça dourada estabilizada. Farinha obtida a partir da
moagem dos grãos de linhaça dourada e estabilizada contra a
oxidação. Fornecida em embalagem lacrada, limpa, resistente e
atóxica. A embalagem deve conter externamente os dados de
EMBALAG
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, data de fabricação,
EM
validade e informações nutricionais. Sem formação de grumos,
presença de sujidades e qualquer contaminante. O produto deve ser,
preferencialmente, isento de glúten. A embalagem deve conter 200g
do produto. Marca de referência de qualidade: Jasmine

10

17,25

172,50

52

Farinha de mandioca ﬁna em embalagem de 1 kg. Farinha de
mandioca, ﬁna, totalmente branca, crua, embalada em pacotes
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionados em fardos, contendo aproximadamente 1 kg do
produto. A farinha não pode apresentar coloração diferente da cor
branca. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de validade, quantidade do produto e atender as especiﬁcações
técnicas da NTA 34 do Decreto Estadual número 12.486 de
20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 05
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

30

12,11

363,30

53

Farinha de quinoa. Chenopodiun quinoa, obtida da moagem dos grãos
inteiros da quinoa, mantém a estrutura do farelo, onde estão as ﬁbras
alimentares, fonte de vitaminas e sais minerais do grão. Possui EMBALAG
coloração marrom clara, com aspecto e odor característico.
EM
Embalagem íntegra, sem furos ou características distintas. A
embalagem deve conter 150 g do produto.

15

20,01

300,15

54

Farinha de trigo grano duro. Também conhecida como semolina de
grano duro, utilizada para fabricar massas, pizzas, doces sírios e
sopas. Torna as pizzas mais crocantes, melhora o resultado da receita
de massas caseiras, tornando-as mais consistentes e amarelas. Possui
pequenos grãos amarelados. Embalagem íntegra, sem furos ou rasgos,
contendo 1 kg do produto. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.

PACOTE

20

26,23

524,60

55

Farinha de trigo industrial. Embalagem 25 kg. Farinha de trigo
industrial, para uso em paniﬁcação, enriquecida com ferro e ácido
fólico. Produto obtido a partir da moagem do trigo duro, limpo,
desgerminado, com uma extração máxima de 20%, com no mínimo

PACOTE

40

82,88

3.315,20

PACOTE

PACOTE

PACOTE
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7% de proteína, umidade mínima entre 13,5 a 15%, glúten úmido
acima de 26%, glúten seco acima de 8,5%, farinograﬁa (absorção de
água) mínimo de 59%, estabilidade farinograﬁa mínimo de 10 minutos,
falling number mínimo de 240 segundos, alveograma P/L: 0,95 a 1,45,
98% do produto deverá passar através de peneira com abertura de
malha de 250µm, ausência de sujidades, parasitos e larvas,
determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Embalagem
de sacos de raﬁa, embalado internamente com polietileno, contendo
25 kg do produto.

8 of 17

56

Farinha de trigo integral. Farinha obtida da moagem dos grãos inteiros
do trigo, mantém a estrutura do farelo, onde estão as ﬁbras
alimentares e do gérmen, fonte de vitaminas e sais minerais do grão.
Possui vantagens nutricionais em relação à farinha de trigo branca,
pois conta com a presença de nutrientes essenciais como vitaminas do
EMBALAG
complexo B, vitamina E, ferro e ﬁbras que são perdidos durante o
EM
processamento da farinha de trigo comum. Possui coloração marrom
clara, com aspecto e odor característico. Fornecida em embalagem de
plástico resistente, transparente, que seja possível visualizar o
produto, íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem
deve conter 01 kg do produto.

200

57

Fava da Vanilla, obtida da ﬂor de orquídeas do genero Vanilla,
convenientemente manipulada. O produto é designado baunilha ou
fava de baunilha. Deve ser constituída por duas favas maduras, sãs e
limpas. Deve estar isenta de corantes e aromatizantes artiﬁciais.
Aspecto: Fava. Cor: pardo-negra, mais ou menos brilhante. Cheiro:
aromático, característico. Sabor: próprio. Acondicionados em
embalagens, integras, atóxicas, resistentes, limpas, vedadas
UNIDADE
hermeticamente, contendo cada uma, duas favas. Pura em tubos
pequenos ou embalagens plásticas livre de sujidades e contaminantes.
Embalagem apresentando externamente dados de identiﬁcação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.

5,06

1.012,00

20

55,96

1.119,20

58

Fibra do trigo (também conhecido por farelo de trigo). Acondicionado
em embalagem resistente com identiﬁcação e informações legais EMBALAG
obrigatórias. Embalagem com 200g a 250g do produto. Marca de
EM
referência: Vitao e Jasmine.

14

5,14

71,96

59

Filé de peixe espada. Peixe in natura, espécie: Espada. Apresentação:
ﬁlé congelado, íntegro (sem furos ou rasgos). Carne rígida e ﬁrme,
sem odor de amoníaco. Não pode apresentar sinais de
recongelamento. Embalado e entregue em conformidade com a quilogram
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
a
entrega: 45 dias. Para efeitos de quantidade, deve ser considerado o
peso descongelado do item. PEDIDO MÍNIMO DE 5KG. ENTREGUES EM
EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

40

31,00

1.240,00

60

Filé de peixe linguado fresco. Peixe in natura, espécie: linguado.
Apresentação: ﬁlé de linguado, fresco pesando entre 400g e 900g,
íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas,
espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve quilogram
com o dedo, este não pode afundar). Sem odor de amoníaco.
a
Temperatura interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue
em conformidade com a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO
5KG. ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

40

87,47

3.498,80

61

Filé de peixe pescada branca, congelado. Peixe in natura, espécie:
pescada branca. Apresentação: ﬁlé inteiro, congelado, íntegro (sem
rasgos, cortes ou furos) e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou
lixa). Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo,
quilogram
este não pode afundar). Coloração: branco translúcido. Sem odor de
a
amoníaco. Não pode apresentar sinais de recongelamento. Embalado
e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
Validade mínima a contar da data de entrega: 45 dias. Para efeitos de
quantidade deve ser considerado o peso descongelado do item.

40

49,77

1.990,80
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62

Filé de peixe robalo fresco. Peixe in natura, espécie: robalo.
Apresentação: ﬁlé inteiro, fresco, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos)
e limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme
quilogram
(se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar).
a
Coloração: branco. Sem odor de amoníaco. Temperatura interna no ato
da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente.

50

130,97

6.548,50

63

Filé fresco de peixe atum. Peixe in natura, espécie: atum.
Apresentação:pedaço de ﬁlé com aproximadamente 1kg, sendo este
retirado da parte mais próxima da cabeça (do lombo do peixe, sem a
parte ﬁna da barriga), fresco, íntegro (sem rasgos, cortes ou furos) e
quilogram
limpo (sem vísceras, escamas, espinhas ou lixa). Carne rígida e ﬁrme
a
(se submetida a pressão leve com o dedo, este não pode afundar).
Coloração: vermelho ﬁrme. Sem odor de amoníaco. Temperatura
interna no ato da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente

40

82,20

3.288,00

64

Flocão de milho pré-cozido sem sal = Farinha de milho pré-cozida,
amarela, conhecida como ﬂocão de milho, de primeira qualidade, embalage
usado para o preparo de bolos, pães, cuscuz e mingau. Embalagem de m de 500
500 gramas. Sem Glúten. Não pode apresentar sujidades, fungos,
g
carunchos. Marca de referência = Sinhá

25

5,25

131,25

65

Flocos de milho pré-cozidos sem sal = farinha de milho pré-cozida sem
sal, amarela, de primeira qualidade, usado para o preparo de Cuscuz, embalage
bolos, tortas. Conhecida como Cuscuz. Embalagem de 500 gramas. m de 500
Não pode apresentar sujidades, fungos, carunchos. Marca de
g
referência = Sinhá

25

6,52

163,00

66

Framboesa vermelha congelada. Fruta in natura congelada, tipo:
framboesa (frutas pequenas e vermelhas, brilhantes, sabor
característico e suculentas, aplicação alimentar. Apresentação: limpo,
íntegro, ﬁrme, sem rachaduras, sem podridão, sem estar em estágio
de amadurecimento muito adiantado, com polpa doce e abundante,
sem manchas, sem deformações. Coloração vermelho intenso, quilogram
uniforme e brilhante. Pouco tempo de estocagem. Bem desenvolvida
a
com tamanho unitário e grau de maturidade adequados ao produto.
Isento de insetos ou parasitas, bem como de danos por estes
provocados. Fornecido em embalagens limpas, secas, de material que
não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não
transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.

20

80,44

1.608,80

67

Frutas cristalizadas. Formado por mistura de mamão, laranja, ﬁgo e
abacaxi no caso de misturas de frutas, em que não haja
predominância signiﬁcativa de nenhuma delas (em peso).
Acondicionadas em sacos de polietileno, integro, atóxico, resistentes,
vedado hermeticamente e limpo, contendo, aproximadamente, 250g
de peso líquido do produto. As frutas devem apresentar sabor e aroma EMBALAG
característico, sem presença de umidade. Sem a presença de
EM
sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando externamente
dados de identiﬁcação, procedência, informações nutricionais, número
de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro
no Ministério da Agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.

60

8,62

517,20

68

Fubá ou farinha de milho. Fubá de milho amarelo, obtido pela torração
do grão de milho desgerminado ou não, previamente macerado,
socado e peneirado, isento de matérias terrosas, parasitas, detritos
animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, embalagem
de polietileno, atóxico, transparente, resistente e validade mínima de
6 meses. A embalagem deve conter 01 kg do produto.

30

6,81

204,30

69

Gelatina de sabor abacaxi. Gelatina em pó, sabor abacaxi em perfeito
estado granulométrico. Sem grumos, no perfeito estado de validade e EMBALAG
embalado em saquinho plástico. Embalagem com aproximadamente
EM
25 g do produto.

15

1,60

24,00

70

Gelatina incolor em folhas, sem sabor Embalagem 10 g. Gelatina em
folha, sem sabor, incolor, em perfeito estado de validade e embalado
em saquinhos plásticos. Embalagem de 10 g (5 folhas).

40

20,95

838,00

PACOTE

PACOTE
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71

Geleia de laranja cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma
característicos. Produzida, embalada e entregue em conformidade
EMBALAG
com a legislação sanitária vigente. Embalagem com aproximadamente
EM
320 g do produto. Validade mínima a contar da data de recebimento:
12 meses.

15

24,39

365,85

72

Geleia de morango cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma
característicos. Produzida, embalada e entregue em conformidade
com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter
aproximadamente 320 g do produto. Deve ter validade mínima de 12
meses a contar da data de recebimento.

20

24,39

487,80

73

Gergelim branco em semente. Produto limpo, íntegro, da melhor
qualidade, sem sujeira. Acondicionado em embalagem feita de
plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de EMBALAG
fabricação, prazo de validade além das informações nutricionais e
EM
número de registro. A embalagem deve conter 150 g do produto.
Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Marca
de referência de qualidade: Jasmine.

12

11,86

142,32

74

Gergelim preto em sementes. Produto limpo, íntegro, da melhor
qualidade e sem sujeira. Acondicionado em embalagem feita de
plástico atóxico e resistente, apresentando externamente os dados de
EMBALAG
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de
EM
fabricação, prazo de validade além das informações nutricionais e
número de registro. A embalagem deve conter 100 g do produto.
Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.

25

9,99

249,75

75

Gérmen ou germe de trigo tostado. Acondicionado em embalagem
resistente com identiﬁcação e informações legais obrigatórias. EMBALAG
Embalagem com 500g do produto. Marca de referência: Jasmine e
EM
Campo Verde.

15

13,98

209,70

76

Gérmen de trigo. Complemento alimentar onde está concentrada a
maior parte dos nutrientes do grão de trigo. Apresenta coloração
marrom, em forma de pequenas ﬁbras. Acondicionado em embalagem EMBALAG
de plástico resistente, que permita visualizar o produto, íntegra, sem
EM
sinais de violação, apresentando marcações. A embalagem deve
conter 500 g do produto.

20

13,34

266,80

77

Goma xantana em pó e pura. Espessante pra uso culinário. Grau EMBALAG
alimentício. Embalagem com 100 g de peso líquido do produto.
EM

20

17,30

346,00

78

Leite desnatado desidratado, instantâneo, com redução de gorduras
(lipídios), contendo pirofosfato férrico e emulsiﬁcante lecitina de soja,
acondicionados em embalagem de folha de ﬂandres ou alumínio
limpa, resistente, atóxica,isenta de ferrugem, não amassada, contendo
entre 280 e 300g de peso líquido. Embalagem apresentando
externamente dados de identiﬁcação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto,
e número do registro no Ministério da Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Marca de
referência de qualidade: Nestlé.

10

22,56

225,60

79

Leite pasteurizado, homogeneizado, padronizado, sem aditivos,
corantes e conservantes. Leite de vaca, sem adulterações, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos. Submetido a um processamento
térmico chamado de pasteurização, acondicionado em sacos plásticos
de 01 litro, atóxico, limpo, não violado, resistente e refrigerado. A
UNIDADE
embalagem deverá conter externamente os dados de identiﬁcação,
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura e carimbo de inspeção. Validade mínima de 2 dias a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

60

5,21

312,60

80

Linguiça portuguesa. Carne suína, carne mecanicamente separada de
ave, toucinho, sal, açúcar, pimenta, estabilizante: tripolifosfato de
sódio; aromatizantes: aromas naturais; conservadores: nitratos e
quilogram
nitritos de sódio; realçador de sabor: glutamato monossódico, aroma
a
de fumaça; antioxidante: eritorbato de sódio; corante: carmim de
cochonilha. Produzida e embalada em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação vigente.

8

52,40

419,20

Pote
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81

Manteiga sem sal. Manteiga sem sal, de primeira qualidade, obtida do
creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado. A
embalagem deverá conter 200 g do produto. A embalagem deve ser EMBALAG
retangular e apresentar os dados de identiﬁcação, data de fabricação
EM
e validade, lote, registro do Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA.
Validade de até 4 meses.

700

13,66

9.562,00

82

Marisco, fresco, com casca, escovado. Marisco na casca, fechado,
limpo (escovado). Isento de algas ou iodo. Colhido com no máximo 24
horas de antecedência. Acondicionado em caixas térmicas com uma quilogram
camada fundente de gelo. Isento de cheiros não característicos do
a
produto. Embalado e entregue em conformidade com a legislação
sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO DE 01KG.

80

46,10

3.688,00

83

Massa ﬁllo. Folhas de massa ﬁna congelada, contínua com
aproximadamente 25 x 340 cm. Sabor neutro, serve tanto para doces
quanto salgados. O preparo desta massa consiste em sobrepor uma
folha sobre a outra, pincelando manteiga (ou margarina) derretida ou
óleo entre elas, apresentado após a cocção uma massa crocante.
Serve para o preparo de strudels, tortas, tortinhas, Baklava, etc.
Armazenamento: manter sob refrigeração se for usada dentro do
prazo de 5 dias ou manter congelada. Ingredientes: farinha de trigo,
amido, óleo de soja, sal, estabilizante lecitina de soja e conservadores
sorbato de potássio e propionato de cálcio. Acondicionada em caixa de
papel plastiﬁcado, apresentando externamente dados de identiﬁcação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério
da Agricultura e protegida por plástico externo selado. A embalagem
deve conter aproximadamente 300 g do produto. Marca de referência
de qualidade: Arosa.

120

17,26

2.071,20

84

Molho de soja adocicado ou molho shoyo adocicado. Líquido marrom
escuro obtido da fermentação de soja com trigo ou outro cereal ou
amiláceo, de sabor levemente adocicado, com um característico e
agradável aroma de extratos de carne, usado como ﬂavorizante ou
componente nutritivo em muitos países orientas. Embalagem de
EMBALAG
polietileno resistente, transparente, sem sinais de violação ou
EM
vazamento. Na embalagem deve conter informações nutricionais
(especialmente a concentração de sódio), ingredientes, data de
fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto. A
embalagem deve conter 500 ml do produto. Marca de referência de
qualidade: Maruiti.

15

17,74

266,10

85

Mostarda amarela francesa, tipo dijon. Mostarda tipo dijon, originária
da região de Dijon, na França, é preparada a partir de sementes de
mostardas moídas e misturadas em vinho branco, vinagre e ácido
cítrico. Tem sabor suave e é indicada para molhos de saladas ou para
acompanhar carnes frias. Produto fornecido em embalagem de vidro,
com tampa hermeticamente fechada, contendo informações
nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade, contendo
aproximadamente 215 g do produto. Marca de referência de
qualidade: Maille.

60

26,50

1.590,00

86

Noz chilena picada a granel. Noz chilena picada, sem casca.
Acondicionada em embalagem feita de plástico atóxico e resistente,
apresentando externamente os dados de identiﬁcação, procedência, quilogram
quantidade do produto, prazo de fabricação, prazo de validade além
a
das informações nutricionais e número de registro. Validade mínima de
6 meses a contar da data de recebimento.

12

126,86

1.522,32

87

Nuggets de frango. Acondicionados em caixa com aproximadamente
250 a 300g do produto. Tamanho pequeno, com prazo de validade
indicado na embalagem, constituído de carne de frango, proteína
vegetal, sal, condimentos naturais, estabilizante: tripolifosfato de
sódio; realçador de sabor: glutamato monossódico, especiarias, soro
de leite; antioxidante: eritorbato de sódio; cobertura: farinha de rosca
e amido. Produzidos e embalados em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação vigente.

15

11,99

179,85

CAIXA

Pote
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88

Óleo de Canola. Óleo reﬁnado, embalado em garrafa plástica, não
amassada, resistente e que garanta a integridade do produto até o
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de EMBALAG
identiﬁcação, quantidade do produto e informações nutricionais. Deve
EM
ter validade mínima de 3 meses a contar da data de recebimento. A
embalagem deve conter 900 ml do produto.

50

20,09

1.004,50

89

Óleo de gergelim torrado. Embalado em garrafas de vidro, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 100
ml do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade e GARRAFA
informações nutricionais. Validade mínima 6 meses a contar da data
de recebimento. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos. Entrega no
Campus Florianópolis-Continente.

12

20,12

241,44

90

Óleo de milho. Óleo reﬁnado, embalado em garrafa plástica, não
amassada, resistente e que garanta a integridade do produto até o
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de EMBALAG
identiﬁcação, quantidade do produto e informações nutricionais. Deve
EM
ter validade mínima de 3 meses a contar da data de recebimento. A
embalagem deve conter 900 ml do produto. .

60

18,96

1.137,60

91

Óleo de soja não transgênico - embalagem 900ml. Reﬁnado, tendo
sofrido
processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização, clariﬁcação, frigoriﬁcação ou não e desodorização.
Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá
estar isento de ranço e de outras características indesejáveis. Na
rotulagem deverá apresentar as indicações correspondentes à
classiﬁcação, designação reﬁnado e a designação de alimento não- UNIDADE
transgênico. Deve ser embalado em garrafas plásticas tipo pet, não
amassadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso líquido. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identiﬁcação, procedência,
quantidade do produto, prazo de validade e informações nutricionais.
Validade mínima de 2 anos a contar da data de recebimento.

60

24,47

1.468,20

92

Paio. Carne suína, carne mecanicamente separada de ave, toucinho,
sal, estabilizante: tripolifosfato de sódio, conservadores: nitratos e
nitritos de sódio, açúcar, especiarias, antioxidante: eritorbato de sódio;
corante natural e condimento natural. Produzido e embalado em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.

25

67,45

1.686,25

93

Pão de forma com casca. Pão de forma, com casca, fresco do dia,
fatiado na vertical, com sal, pesando aproximadamente 400 a 500 g
depois de assado, acondicionado em embalagem de polietileno,
UNIDADE
original do fabricante, resistente, que permita visualizar o produto,
contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade,
número do lote.

30

8,20

246,00

94

Papel manteiga. Papel opaco, mantiqueiro, cor branca, em rolo com as
seguintes dimensões: 0,30 x 7,5m. Para ﬁns culinários, por metro. Sem
picote. Entrega Campus Florinópolis-Continente.

350

11,46

4.011,00

95

Páprica picante em pó. Condimento em pó produzido a partir de
pimentas vermelhas picantes da espécie Capsicum annuum. Pura,
livre de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes.
Acondicionado em saco de polietileno, em lata ou vidro, contendo,
EMBALAG
aproximadamente, 30g de peso líquido do produto. Embalagem
EM
apresentando externamente dados de identiﬁcação, procedência,
informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade
do produto. Data de validade mínima de 4 meses a contar da data de
entrega do produto.

30

11,26

337,80

96

Pato inteiro congelado. Apresentação em peças inteiras, sem pés e
sem cabeça, porém com miúdos. Peças pesando entre 1 a 3,5 kg.
quilogram
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
a
sanitária vigente. Marca de referência de qualidade: Villa Germania.
Validade mínima a contar da data de entrega: 4 meses.

70

42,41

2.968,70

QUILO
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97

Pé de porco salgado. Este produto deve passar por um processo de
salga, desidratação e cura. Isto contribui para preservar suas
quilogram
características, permitindo a comercialização em ambiente seco e
a
arejado. Deve ser produzido e embalado em conformidade com as
normas estabelecidas pela legislação vigente.

15

25,46

381,90

98

Pectina cítrica em pó. Espessante para geleias, caldas, sorvetes,
gelados
em
geral.
Grau
alimentício.
Embalagens
com, EMBALAG
aproximadamente 50g do produto, com rotulagem de acordo com as
EM
normas vigentes. Marca referência: Mago, Adicel, Chef

20

29,87

597,40

99

PEIXE
ANCHOVA.
PEIXE
IN
NATURA,
ESPÉCIE:
ANCHOVA.
APRESENTAÇÃO: PEIXE INTEIRO, SUJO, PESO APROXIMADO 1,2 À
1,8KG, FRESCO. ASPECTO ÍNTEGRO (SEM RASGOS, CORTES OU
FUROS), SUJO (COM VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE
ASPECTO VIVO, GUELRAS EM VERMELHO VIVO. COLORAÇÃO: CINZA
CLARO/PRATEADO COM BARRIGA ESBRANQUIÇADA. CARNE RÍGIDA E
FIRME (SE SUBMETIDA A PRESSÃO LEVE COM O DEDO, ESTE NÃO
PODE AFUNDAR). SEM ODOR DE AMONÍACO. ESCAMAS BRILHANTES E
FIRMES. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA RECEPÇÃO ATÉ 4ºC.
EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO DE 10KG.

120

26,10

3.132,00

100

PEIXE CHARUTINHO INTEIRO COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS.
PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE CHARUTINHO. APRESENTAÇÃO UNIDADES
DE PEIXE COM TAMANHO DE 10 A 15CM, FRESCO OU CONGELADO,
ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM
VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO,
GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À
quilogram
PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR
a
DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB
CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO POR
CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA
RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO 3KG.
ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

15

13,67

205,05

101

Peixe linguado inteiro sujo fresco ou congelado. Peixe in natura,
espécie: linguado branco. Apresentação: unidades de peixe com peso
entre 0,6 até 1,1 kg, fresco, inteiro, íntegro (sem rasgos, cortes ou
furos), sem vísceras, olhos brilhantes e de aspecto vivo, guelras em
vermelho vivo. Coloração: barriga branca, costas cinza amarronzadas.
quilogram
Carne rígida e ﬁrme (se submetida a pressão leve com o dedo, este
a
não pode afundar). Sem odor de amoníaco. Escamas brilhantes e
ﬁrmes. Fornecido sob uma camada de gelo fundente, na proporção de
1 kg de gelo para cada 2 kg de pescado. Temperatura interna no ato
da recepção até 4ºC. Embalado e entregue em conformidade com a
legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO 5KG.

240

56,33

13.519,20

102

PEIXE SARDINHA INTEIRA COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS.
PEIXE IN NATURA. ESPÉCIE SARDINHA. APRESENTAÇÃO UNIDADES DE
PEIXE COM TAMANHO DE 10 A 15CM, FRESCO OU CONGELADO,
ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM
VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE ASPECTO VIVO,
GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À
quilogram
PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR
a
DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB
CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO POR
CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA
RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PEDIDO MÍNIMO DE 10KG.
ENTREGUES EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

40

15,93

637,20

103

PEIXE TILÁPIA COM ESCAMAS COM OU SEM VÍSCERAS. PEIXE IN
NATURA. ESPÉCIE TILÁPIA. APRESENTAÇÃO INTEIRO, UNIDADES DE
PEIXE COM PESO MÍNIMO DE 700 GRAMAS, FRESCO OU CONGELADO,
ÍNTEGRO (SEM RASGOS OU FUROS), LIMPO OU SUJO (COM OU SEM
quilogram
VÍSCERAS E ESCAMAS), OLHOS BRILHANTES E DE ASPÉCTO VIVO,
a
GUELRAS VERMELHO VIVO. CARNE RÍGIDA E FIRME (SE SUBMETIDO À
PRESSÃO LEVE COM O DEDO ESTE NÃO PODE AFUNDAR). SEM ODOR
DE AMONÍACO, ESCAMAS BRILHANTES E FIRMES. FORNECIDO SOB
CAMADA DE GELO FUNDENTE, NA PROPORÇÃO DE 1KG GELO POR

10

21,44

214,40

QUILO
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CADA 2 KG DE PESCADO. TEMPERATURA INTERNA NO ATO DA
RECEPÇÃO DE ATÉ 4ºC. EMBALADO E ENTREGUE EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.

14 of 17

104

Pequi em conserva. Pequi fatiado ou inteiro em embalagem de 300 a
350g. Apresentado em conserva e não pode aparecer líquido turvo EMBALAG
nem manchas verdes no fruto ou no líquido. Produzido, embalado e
EM
entregue conforme a legislação vigente.

25

21,23

530,75

105

Peru congelado. Peru congelado temperado que venha com hand
clamp (prendedor de pernas para melhor apresentação), também com
termômetro que avisa quando está pronto, e com miúdos embalados
quilogram
em seu interior. Cada peru deve pesar em torno de 5 a 6 kg.
a
Devidamente produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitárias vigentes. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.

30

26,60

798,00

106

Pó de merengue: Pó para preparo de glacê tipo merengue, utilizado
como coberturas e ingrediente de recheios em preparações de
confeitaria e paniﬁcação como bolos, mini bolos, tortas,
acompanhamento de sobremesas e mais. pó branco e com aparência EMBALAG
de solto, indicado para preparo de glacê usado em confeitaria. Serve
EM
como substituinte da clara de ovo em muitas receitas, principalmente
coberturas e glacês. Embalagem com no mínimo 150g. Marca de
referência: Arcolor.

80

16,85

1.348,00

107

Polpa de açaí. Polpa de açaí obtida a partir do fruto da palmeira
açaizeiro, cujo nome cientíﬁco é Euterpe oleracea, obtidas de frutas
frescas, sãs, maduras, ﬁrmes, desprovidas de terra, sujidades,
parasitas e microrganismos que possam tornar o produto impróprio
para o consumo, cor de vinho. A embalagem deverá conter 400 g do
produto e os dados de identiﬁcação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção.

PACOTE

30

17,44

523,20

108

Polpa de acerola congelada. Polpa da fruta acerola congelada e
embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem
contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de
identiﬁcação do fornecedor, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.

PACOTE

30

9,91

297,30

109

Polpa de cupuaçu congelada, embalagem com 400 g do produto.
Cupuaçu é o fruto de uma árvore originária da Amazônia (Theobroma
grandiﬂorum; ex – Sterculiaceae), parente próxima do cacaueiro. Polpa
de fruta cupuaçu congelada e embalada em pequenas porções com
EMBALAG
plástico atóxico. Embalagem contendo 400 g do produto. Produzido,
EM
embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Deve conter identiﬁcação do fornecedor, procedência,
informação nutricional, número de lote da de fabricação, número no
registro do Ministério da Agricultura.

20

11,08

221,60

110

Polpa de goiaba congelada. Polpa de fruta goiaba congelada e
embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem
contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de
identiﬁcação do fornecedor, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.

PACOTE

20

8,80

176,00

111

Polpa de graviola congelada. Polpa de fruta graviola congelada e
embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem
contendo 400 g do produto. Produzido, embalado e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Deve conter de
identiﬁcação do fornecedor, procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, número no registro do MA.

PACOTE

20

9,38

187,60

112

Polvo. Molusco congelado ou fresco, espécie: polvo. Peso aproximado
por unidade: de 0,5 a 1,2 kg. Apresentação: inteiro, íntegro (sem furos
ou rasgos), carne ﬁrme, pele brilhante e aderente. Coloração: rosa
quilogram
acinzentado. Sem odor de amoníaco. Fornecido sob uma camada de
a
gelo fundente, na proporção de 1 kg de gelo por cada 2 kg de
pescado. Temperatura interna no ato da recepção de 0ºC se congelado
ou até 4ºC quando fresco. Embalado e entregue em conformidade com

40

120,66

4.826,40
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a legislação sanitária vigente. PEDIDO MÍNIMO DE 03KG. ENTREGUES
EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 01KG.

15 of 17

113

Preparado para chantili. Preparado para chantili para uso em garrafa
do tipo sifão. Acondicionado em embalagem longa vida com 01 litro do
EMBALAG
produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a
EM
legislação sanitária vigente. Validade mínima de 60 dias a partir da
data da entrega.

15

25,23

378,45

114

Proteína Texturizada de Soja - Média - Proteína texturizada de soja,
apresentação ﬂocos, aspecto físico desidratada, cor, odor e sabor
característicos. Acondicionado em embalagem plástica(polietileno)
resistente, atóxico, contendo 500 gramas. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material terroso, com identiﬁcação na embalagem
EMBALAG
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
EM
fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega. O produto deve estar de acordo com as normas da
Vigilância Sanitária quanto à produção, embalagem, rotulagem e
informação nutricional. Marcas referência: Jasmine, Hikari, Sinhá ou
similar.

30

20,66

619,80

115

Queijo tipo feta, originado de leite de ovelha ou da mistura de leite de
cabra e de ovelha pasteurizado, cor branca, baixo nível de gordura,
esfarelento, gosto levemente ácido, sabor suave. Embalado em ﬁlme
plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido
aplicado vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente
ao conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter UNIDADE
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção. Embalagem contendo no mínimo 100 g do produto.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante.

30

29,25

877,50

116

Queijo tipo mascarpone, italiano, muito cremoso, branco, fresco, sem
maturação, é originado dos queijos italiano, da região da Lombardia.
Obtido através de uma mistura de leite de vaca (alimentadas com
ração especial de ervas e ﬂores) e uma solução de ácido tartárico.
Embalado a vácuo em embalagem plástica selada de 350g,
conservado a 5°C, válido por 15 dias e por cerca de 1 semana após UNIDADE
aberto. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade
mínima de 7 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

25

29,84

746,00

117

Queijo mussarela de búfala, em formato de bolas, obtido de leite
pasteurizado, fresco, com textura ﬁrme, na cor branca. Deve vir em
embalagens lacradas contendo o queijo o soro. Embalagem contendo
250 g do produto. O plástico deve ser transparente, atóxico, limpo,
não violado, resistente ou material compatível, própria para uso
alimentar, que garanta a integridade do produto até o momento do EMBALAG
consumo, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter
EM
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega
na unidades requisitante.

40

30,63

1.225,20

118

Queijo mussarela, com redução de pelo menos 30% no teor de gordura
comparado a versão tradicional, de massa ﬁlada, elástica, sabor
suave, cor levemente amarelada, obtido a partir do leite pasteurizado,
em peça, embalado com ﬁlme plástico com barreira termo-encolhível
atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido aplicado
vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente ao quilogram
conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do
a
consumo, contendo aproximadamente 500 g por peça, com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identiﬁcação, procedência, informação nutricional, número de lote,
data de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade

100

85,90

8.590,00
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mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
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Rabo de porco salgado. Rabo de suíno com pele. Este produto deve
passar por um processo de salga, desidratação e cura. Isto contribui
quilogram
para preservar suas características, permitindo a comercialização em
a
ambiente seco e arejado. Deve ser produzido e embalado em
conformidade as normas estabelecidas pela legislação vigente.

10

34,78

347,80

120

Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor forte,
levemente salgado, consistência ﬁrme, espalhável. Embalagem
redonda de prolipropileno reutilizável, com 410 g, atóxica, limpa, não
violada, resistente, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identiﬁcação, procedência, informação UNIDADE
nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção. Validade mínima de 10 dias a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Marca referência de qualidade: Catupiry.

250

30,92

7.730,00

121

Soja em grãos. Soja em grãos embalada em pacote com 1 kg do
produto, de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente,
EMBALAG
resistente. Deve ter registro no Ministério da Agricultura. O produto
EM
não deve ter presença de grãos mofados, carunchados e torrados.
Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.

25

14,16

354,00

122

Suco concentrado de tomate. Suco concentrado de tomate
(Lycopersicum esculentum L.), embalado em garrafa contendo,
aproximadamente, 300 ml do produto. Produzido, embalado e
GARRAFA
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Na data
da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade
do produto. Marca referência de qualidade: Super bom e La Pastina.

12

12,32

147,84

123

Suco de cranberry. Bebida não fermentada, não concentrada, e não
diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta cranberry (Vaccinium
macrocarpon A. e Vaccinium oxycoccos L.); por processamento
tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua
apresentação e conservação até o momento do consumo., através de
processo tecnológico adequado. Pronto para beber. Data de
fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no
rótulo do produto. Embalado em caixas do tipo tetrapak, contendo 01
litro do produto. Marca de referência de qualidade: Juxx. (Artigo 18 do
Decreto nº 6.871/2009)

10

18,01

180,10

124

Suco de laranja integral. Suco de laranja integral (natural) em
embalagem de 01 litro do produto. Pronto para beber. Data de
fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no
rótulo do produto. Embalado em garrafa, contendo, aproximadamente, UNIDADE
01 litro de suco. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado
10% do tempo de validade do produto. Marca de Referência:
Macrovita.

50

12,25

612,50

125

Tahine. Pasta feita de sementes de gergelim de coloração marrom
clara. Embalagem contendo 250 g do produto. Produzido, embalado e EMBALAG
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Data de
EM
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto

10

38,45

384,50

126

Toucinho suíno. Manta de toucinho suíno crua, sem sal, sem
quilogram
defumação com baixa camada de gordura. Produzido e embalado em
a
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

8

16,96

135,68

127

Sêmola de trigo (cuscus), derivado do trigo que corresponde ao
endosperma, a parte interior do grão. Como resultado das operações a
que o grão é sujeito, o cuscus quase não necessita ser cozido.
Embalagem em papelão resistente, sem sinais de violação e unidade, EMBALAG
embalado internamente com polietileno resistente e transparente. O
EM
produto deve ser isento de sujidades e corpos estranhos. Embalagem
em conformidade com a legislação sanitária vigente contendo 500g.
Marca referência de qualidade: Al badia.

10

38,11

381,10

128

Vinagre de álcool. Ácido acético obtido mediante a fermentação
acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de
matérias agrícolas. Vinagre padronizado, reﬁltrado, pasteurizado e EMBALAG
envasado para a distribuição no comércio em geral. Deve ter acidez
EM
de 4,15%. Acondicionado em embalagem plástica ou garrafa pet. É um
produto sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. A

40

3,18

127,20
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embalagem deve conter 900 ml do produto.

129

Vinagre de arroz. Vinagre obtido a partir do álcool etílico contido na
matéria prima, saquê ou vinho de arroz, é oxidado e transformado em
ácido acético, sob a ação do ar na presença de micro-organismos
especíﬁcos. Este procedimento biológico, de origem natural, é
denominado de acetiﬁcação e o produto ﬁnal, assim obtido, é EMBALAG
denominado de vinagre de arroz. Deve ter acidez de 4,15%. Deve ser
EM
acondicionado em embalagem plástica ou garrafa pet. É um produto
sem corantes, sem essências. e sem adição de açúcares. A
embalagem deve conter aproximadamente entre 500 a 750 ml do
produto.

25

10,42

260,50

130

Vinagre de vinho tinto. O álcool etílico contido na matéria prima, vinho
tinto, é oxidado e transformado em ácido acético, sob a ação do ar na
presença de micro-organismos especíﬁcos. Este procedimento
biológico, de origem natural, é denominado de acetiﬁcação e o
produto ﬁnal, assim obtido, é denominado de vinagre de vinho tinto.
EMBALAG
Deve conter apenas o aditivo anidrido sulfuroso, o qual serve como
EM
antioxidante. É um produto sem corantes, sem essências e sem adição
de açúcares. Vinagre padronizado, ﬁltrado, pasteurizado e envasado.
Deve ter acidez de 4,15%. Deve ser acondicionado em embalagem
plástica ou garrafa pet. A embalagem deve conter aproximadamente
500 a 750 ml do produto.

25

8,24

206,00

Valor Total do Processo: R$ 152.228,82
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LISTA DE VERIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS - SRP
PE 11100/2022
S – SIM

N – NÃO N.A.– NÃO SE APLICA

VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES
1. Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado,
quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico, nos termos da
ON-AGU 2/2009?
2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor
competente?
2.1. O objeto requisitado está contemplado no Plano Anual de Contratações, de
acordo com a IN SEGES nº 1/2019?
3. Foram elaborados e juntados ao processo os Estudos Técnicos Preliminares,
conforme as diretrizes constantes da IN SEGES/MP nº 40/2020?
3.1. Os estudos desenvolvidos atenderam a todas as exigências do art. 7º da IN
SEGES 40/2020? (Informações do ETP)
3.2. A não previsão, nos estudos preliminares, de qualquer dos conteúdos do art.
7º da IN SEGES/ME nº 40/2020 foi devidamente justificada no próprio documento?
(art. 7º, §2º, da IN SEGES/ME nº 40/2020)
3.3. Consta a aprovação do Estudo Técnico Preliminar pela autoridade
competente? (art. 14, inciso II, do Decreto n.º 10.024/19)
4. Há termo de referência ou projeto básico elaborado pelo setor requisitante?
(art. 9º, II do Decreto 10.024/19; art. 6º, IX, art. 7º, I e II, §2º, I, §7º e art. 14 da Lei
8.666/93)
4.1. O documento contendo as especificações e a quantidade estimada do bem
observou as diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93?
4.2. Foram utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de
Referência ou de Projeto Básico da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do
Manual de Boas Práticas Consultivas).
4.2.1. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais
alterações ou não utilização do modelo de termo de referência da AGU?
5. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum
item?
5.1. A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise?
6. Houve consulta ao “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis”, da CGU/AGU,
com manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade
economicamente viáveis adotados na contratação? (IN/SEGES 1/2010, art. 5º)
7. Consta a aprovação do termo de referência ou do projeto básico pela autoridade
competente? (art. 14, II, do Decreto 10.024/19; art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/93)
8. Foi realizada ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do
objeto a ser contratado baseada em critérios aceitáveis observando-se a IN
SLTI/MP 5, de 27 de junho de 2014 e a IN SEGES/ME nº 73/2020, conforme o caso?
(art. 3º, III, da Lei 10.520/02, art. 3º, XI, “a”, “2” do Decreto 10.024/19, arts. 15, III e
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Lista de Verificação de Compras
Atualização: Dezembro/2020

ESTADO
S/N/N.A.

S
S
S
S
S

S
S

S
S

NA
S
S
S

S
S
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43, IV da Lei 8.666/93 e art. 7º, inc. V e VI da IN SEGES/ME nº 40/2020).
8.1. A metodologia de obtenção do preço de referência foi esclarecida e
devidamente justificada? (art. 2º, §§ 2º e 3º da IN/SLTI 05/2014)
8.2. Foi juntada tabela comparativa dos preços obtidos datada e assinada pelo
servidor responsável pela pesquisa, para fins de subsidiar a análise crítica dos
preços coletados?
8.3. Consta manifestação da área técnica com análise dos preços obtidos na
pesquisa? (art. 2º, §§ 1º a 6º da IN 5, de 2014)
9. Tratando-se de atividade de custeio, foi observado o art. 3º do Decreto
10.193/2019 c/c art. 3º da Portaria MP nº 249/2012?
10. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da
respectiva rubrica, caso não seja SRP? (art. 8º, IV, do Decreto 10.024/19 e arts. 7º,
§ 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei 8.666/93)
10.1. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da
despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16,
II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do art. 16? (ON/AGU
52/2014)
11. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da
Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).
11.1. Eventuais alterações nos modelos ou sua não utilização foram devidamente
justificadas no processo?
LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE
LICITAÇÃO
12. Houve justificativa do enquadramento ou não do objeto como sendo bem
comum? (ON AGU nº 54/2014) (No termo de referência)
12.1 Sendo enquadrado o objeto como bem ou serviço comum, foi adotado o
pregão? (art. 1º da Lei 10.520/02; art. 1º do Decreto 10.024/2019)
13. Sendo adotado o pregão, a autoridade competente designou o pregoeiro e a
respectiva equipe de apoio? (art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.520/02, art. 8º, VI do
Decreto 10.024/19)
13.1. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa
válida quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico? (art. 1º, §4º do
Decreto 10.024/2019)
14. Sendo adotada modalidade de licitação diversa do pregão, consta designação
da Comissão de Licitação? (art. 38, III, da Lei 8.666/93)
15. Caso tenha havido exigência de amostra, ela está prevista somente em relação
ao vencedor e, tratando-se de pregão, apenas na fase de aceitação, após a etapa
de lances? (Art. 43, IV e V, da Lei 8.666/93)
16. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento
licitatório? (art. 38, caput, da Lei 8.666/93 e art. 8º, V do Decreto nº 10.024/19)
17. Há minuta de edital? (art. 4º, III, da Lei 10.520/02, art. 8º, VII do Decreto nº
10.024/19 e art. 40 da Lei 8.666/93)
17.1. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos convocatórios da
Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).
17.1.1. Eventuais alterações nos modelos ou a não utilização, foram devidamente
justificadas no processo?
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Lista de Verificação de Compras
Atualização: Dezembro/2020
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N
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17.2. A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à S
minuta do edital? (art. 40, §2º, III, da Lei 8.666/93) (ATA)
17.3. Tratando-se de modalidade diversa do pregão, o orçamento estimado em NA
planilhas de quantitativos e preços unitários está anexo ao edital? (art. 40 , §2º, II,
da Lei 8.666/93)
18. Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente S
identificados no processo? (art. 21, VI, da IN CONJUNTA MP/CGU 01/2016)
VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO
S / N / N.A.

19. Autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das
hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013?
20. Foi realizado o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, visando
ao registro e à divulgação dos itens a serem licitados? (art. 4º e 5º, I, do decreto
7.892/13)
20.1. No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP,
há justificativa do órgão gerenciador? (art. 4º, §1º, do Decreto 7.892/13)
20.2. Foram adotadas pelo órgão gerenciador as medidas do §3º do art. 4º do
Decreto 7.892/2013?
21. No caso de existirem órgãos ou entidades participantes, o órgão gerenciador
consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo?
(art. 5º, II, do Decreto 7.892/13)
22. Foram consolidados os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos
órgãos e entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º
do art. 6º do Decreto 7.892/13? (art. 5º, IV, do Decreto 7.892/13)
23. O órgão gerenciador confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a
sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e
termo de referência? (art. 5º, V, do Decreto 7.892/13)
24. Foi utilizado o modelo padronizado de ata de registro de preços da AdvocaciaGeral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).
24.1. Eventuais alterações no modelo ou sua não utilização foram devidamente
justificadas no processo?
25. O Edital permite a adesão a não participantes? (Art. 22 do Decreto nº 7.892/13)
25.1 Houve justificativa para a permissão de futura adesão de interessados nãoparticipantes? (Acórdão nº 757/2015 – Plenário do TCU)
25.2 Havendo possibilidade de adesão, há previsão de quantitativos para máximos
por adesão e totais, nos termos do art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A do Decreto nº 7.892/13.
26. A licitação adota o critério de adjudicação por item?
26.1 Caso utilizado critério de adjudicação por preço global de grupo de itens, foi
apresentada justificativa?

N

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Lista de Verificação de Compras
Atualização: Dezembro/2020
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FICHA TÉCNICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11100/2022
Objeto: Aquisição de Materiais de consumo – insumos alimentícios para as aulas práticas do
Campus Florianópolis Continente – para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina – IFSC.
Responsável pela instrução do processo:
Nome do responsável
Janimar Medeiros Freda
Setor de Compras do Campus Florianópolis
Continente
Valor Estimado: R$ 152.228,82

Processo do
cronograma/rede
?

Processo nº: 23292.006066/2022-79

Interessados
Grande Florianópolis: Florianópolis-Continente.

Não
SRP?
☒ Sim ☐ Não

Exclusiva ME/EPP?
☐ S im ☒ Não

Decreto 7.174?
☐ Sim ☒Não

Amostra/
Demonstração?

Modo de
Disputa?
☐ Aberto
☒ Aberto/Fechado

Critério de
julgamento?
Menor Preço

Permite adesões?
☒ Sim ☐Não

☐ Sim ☒ Não

Reserva de quota ME/ Margem de
EPP?
preferência?
☐ Sim ☒ Não
☐ Sim ☒ Não
Vistoria?
☐ Obrigatória ☐ Facultativa ☒ Não se aplica
Critério de Valor?
☐ Valor Máximo Aceitável
☒ Valor Estimado

Agrupamento?
Não

Possui
Contrato?
☐ Sim ☒Não

Quantidade de itens/
grupos
130 itens

Natureza dos itens:
☒ Consumo Permanente Serviço com DE Serviço sem DE
Documentação de habilitação (Veja Seções XI e XII)
Requisitos básicos
Requisitos específicos
1. Sicaf ou documentos equivalentes.
2. Certidão CNJ.
3. Consulta CEIS.
4. Certidão CNDT.
5. Atestado de Capacidade Técnica

Cód. UASG “158516”.
O edital e outros anexos estarão disponíveis para download no Comprasnet e também no
endereço https://sig.ifsc.edu.br/public/listaEditais.do?tipo=1&aba=p-comunicados
Contato: compras.continente@ifsc.edu.br

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

