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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 18/05/2022 13:34

Esta requisição necessitará de autorização do Chefe da Unidade.

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Número da Requisição:
Tipo da Requisição:
Status:

2304/2022
REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS
ENVIADA
3007 - GENEROS ALIMENTICIOS e 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
11003501 - COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE /
CCOMP-CTE
elaine.lima - ELAINE CRISTINA DE LIMA
Enviado para Compra
06/05/2022
R$ 184.147,26
NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

Grupo de Material:
Unidade Requisitante:
Usuário:
Destino da Requisição:
Data de Cadastro:
Valor da Requisição:
Opção Orçamentária:
Observações:

LISTA DOS MATERIAIS
Item
1

Código Denominação
3007002000341 ACÉM BOVINO

Medida
quilograma

Quant.
40

Valor

Total

R$ 47,80 R$ 1.912,00

Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
2

3007002000343 ALCATRA COM MAMINHA E PICANHA OU
ALCATRA COMPLETA

quilograma

50

R$ 67,00 R$ 3.350,00

Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de novilho, também chamado de alcatra-grossa, coice e
alcatre. A alcatra completa compreende o miolo da alcatra, a picanha e a maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6
kg em média. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
3

3007002000342 ALCATRA EM PEÇA

quilograma

30

R$ 62,00 R$ 1.860,00

Alcatra em peça de 2,5 a 2,8kg. Corte de novilho, em francês é chamado de rumsteck e em inglês rump. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e
carimbo de inspeção do SIF.
4

3007002000914 AMEIXA PRETA SEM CAROÇO.

EMBALAGEM

100

R$ 25,00 R$ 2.500,00

Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de tamanho médio, uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser
acondicionada em embalagem original de fábrica, isenta de fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos
estranhos. 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. A embalagem deve conter aproximadamente 250 g
do produto.
5

3007003005372 ARROZ BRANCO

PACOTE

120

R$ 5,95

R$ 714,00

Arroz branco. Arroz branco descascado e polido, com grão longo e fino, na coloração branca, tipo 1. Embalagem
contendo 01 kg do produto. Produto industrializado que ao ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa e a
maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar grãos com estrias longitudinais visíveis a olho
nú. Embalado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. 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 33 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar
validade mínima de seis meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
6

3007002000801 ARROZ INTEGRAL TIPO AGULHINHA

PACOTE

12

R$ 6,88

R$ 82,56

Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi retirada apenas da casca bruta. Preserva intactos o gérmen e a camada
externa do grão, nos quais se concentram a maior parte dos nutrientes como as proteínas, fibras, vitaminas do complexo
B e minerais. O arroz integral tipo agulhinha tem como característica grãos longos e quantidade menor de amido.
Embalagem íntegra em plástico resistente e transparente, permitindo a visualização do produto. A embalagem deve
conter 1 kg do produto.
7

3007002003354 AZEITE DE DENDÊ
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50

R$ 24,00 R$ 1.200,00
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Código Denominação

Medida

Quant.

Valor

Total

Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não amassadas) ou de vidro, resistentes, que garantam a integridade
do produto até o consumo, contendo 200 ml do produtos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos 2 anos a cada recebimento e
informações nutricionais.
8

3007002003391 AZEITONA VERDE, SEM CAROÇO, EM
CONSERVA

UNIDADE

50

R$ 10,00

R$ 500,00

Azeitona verde, sem caroço, em conserva. Azeitona verde, graúda, sem caroço, acondicionada em embalagem limpa,
resistente, atóxica, contendo aproximadamente 160 g de peso líquido drenado. 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. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.
9

3007002000320 BACON EM MANTA

quilograma

30

R$ 45,00 R$ 1.350,00

Bacon em manta. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e e
gordura devidamente preparada em salmoura com conservadores (nitrato e nitrito de sódio), antioxidante (eritorbato de
sódio). Processo de defumação suave. Produzido e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela
legislação vigente.
10

3007003001239 BACON FATIADO

EMBALAGEM

40

R$ 19,20

R$ 768,00

Bacon fatiado. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e
gordura devidamente preparada em salmoura com conservadores: nitrato e nitrito de sódio; antioxidante: eritorbato de
sódio. Processo de defumação suave. Apresentação em fatias finas e uniformes. Embalagem à vácuo contendo
aproximadamente 250 g do produto. Produzido e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela
legislação vigente.
11

3007003001360 BANHA DE PORCO

quilograma

15

R$ 13,00

R$ 195,00

Banha de porco. Gordura suína genericamente conhecida como banha foi definida pelo artigo 278 do RIISPOA:
“Entende-se por banha, genericamente, o produto obtido pela fusão de tecidos adiposos frescos de suínos ou de
matérias primas outras como definido neste Regulamento”. Os métodos analíticos físicos e químicos preveem para a
banha os exames de umidade e volatilidade, acidez, provas de ranço, índice de peróxidos, provas para antioxidantes,
ponto de fusão e gorduras estranhas, contendo triestearina. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
12

3007002003593 BEBIDA ENERGÉTICA DE SABOR TRADICIONAL

LATA

20

R$ 7,10

R$ 142,00

Bebida energética de sabor tradicional – embalagem em alumínio com volume entre 250 ml a 300 ml do produto. Sabor
da bebida tradicional. Data de fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no rótulo do produto.
Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Marca de referência de
qualidade: Red Bull
13

3007002000089 BICARBONATO DE SÓDIO

EMBALAGEM

25

R$ 4,40

R$ 110,00

Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação culinária em geral, pó branco, de primeira qualidade, isento
de materiais estranhos e sujidades. Usado no cozimento de verduras para restaurar sua cor natural e no lugar de
fermento em pó como na preparação de bolachas, biscoitos, pés de moleque e bolos. Embalagem em polietileno
resistente, transparente no centro para poder visualizar o produto interiormente. A embalagem deve conter 80 g de peso
líquido do produto, informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote e peso. O produto deve estar
em perfeito estado de conservação, sem umidade e qualquer alteração de aroma, coloração e características sensoriais.
14

3007002000807 BOLACHA OU BISCOITO CHAMPAGNE

PACOTE

20

R$ 6,91

R$ 138,20

Bolacha ou biscoito champagne. Biscoito doce tipo champagne, formato retangular ovalado, coberto com açúcar.
Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados e embalados em caixa de papelão limpa,
íntegra e resistente. Produzido, embalado em entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem
contendo aproximadamente 150 g, Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
15

3007002000870 CACAU EM PÓ

CAIXA

80

R$ 9,77

R$ 781,60

Cacau em pó. O produto não deve conter glúten. Acondicionado em embalagem interna de papel e externa de papelão
firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou sinais de umidade. 100% cacau. A embalagem deve conter
aproximadamente 200 g do produto . Marca de referência de qualidade: Garoto.
16

3007002000858 CANJICA

PACOTE

35

R$ 4,18

R$ 146,30

Canjica. Grãos de milho branco selecionados de alta qualidade embalados em pacote com 500 g do produto. Marca de
referência de qualidade: Yoki.
17

3007003001409 CARNE MOÍDA TIPO PATINHO

quilograma

100

R$ 57,80 R$ 5.780,00

Carne moída tipo patinho. Carne moída de 1ª de patinho, produzida e embalada em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
18

3007003001653 CHÁ DE HORTELÃ

CAIXA

15

R$ 5,92

R$ 88,80

Chá de hortelã. Caixa com 15 sachês de 1g. Chá, sabor hortelã. Constituído de folhas de hortelã de espécimes vegetais
genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor: verde pardacenta Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades,
parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da entrega. Acondicionado em sachê envelopado. Embalado
em caixa de papel cartão contendo 15 sachês de aproximadamente 1 g cada. Condições gerais de acordo com a NTA 41
(Decreto 12.486 de 20/10/78).
19

3007002003786 CHÁ VERDE

CAIXA

20

R$ 9,83

R$ 196,60

Chá verde. Caixa com 15 sachês e peso total de aproximadamente 25,5 g. Chá verde. Constituído pelas folhas novas e
brotos de várias espécies do gênero "Thea" (Thea sinensis e outras). Não fermentado, submetido à secagem. De
espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor: verde pardacenta. Sem qualquer outro aroma,
somente chá-verde. Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11
meses a contar da entrega. Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em caixa de papel contendo 15 sachês.
Condições gerais de acordo com a NTA-41 (Decreto 12.486 de 20/10/78).
20

3007002000350 CHARQUE
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Medida

Quant.
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Charque. Produzido a partir de carnes de novilho vacum de primeira, proveniente da salga forte e total desidratação da
carne escolhida. Também conhecido como xarqui. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
21

3007003005349 CHIA

EMBALAGEM

10

R$ 13,50

R$ 135,00

Chia. Ingredientes: sementes de chia. Própria para consumo humano. Embalagem com 150 g do produto.
22

3007002000901 CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL

CAIXA

40

R$ 7,78

R$ 311,20

Chocolate em pó solúvel. Chocolate em pó solúvel contendo cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. Não deve
conter glúten. Embalagem interna de papel e externa de papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou
sinais de umidade. Aproximadamente 50% cacau. A embalagem deve conter aproximadamente 200 g do produto. Marca
de referência de qualidade: Nestlé.
23

3007002000952 COLORÍFICO EM PÓ

EMBALAGEM

20

R$ 4,00

R$ 80,00

Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 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 100 g do produto. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto.
24

3007002000818 COMINHO EM PÓ

EMBALAGEM

50

R$ 8,00

R$ 400,00

Cominho em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 60 g de peso líquido do produto. 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.
25

3007002000987 CONTRAFILÉ COM OSSO PARTE FRONTAL

quilograma

40

R$ 54,90 R$ 2.196,00

Contrafilé com osso,corte de novilho, situa-se na parte frontal do animal e vem com 7 costelas finais medindo 20 cm de
comprimento, também acompanha as vértebras lombares. Peso mínimo 4 kg e máximo 12,5 kg por peça. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
26

3007002000353 COSTELA BOVINA COM OSSO E MAGRA

quilograma

35

R$ 33,90 R$ 1.186,50

Costela bovina com osso e magra. Costela bovina cortada em tiras de 1 kg à 1,5Kg, com osso. Produzido e embalado
em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
27

3007002000354 COXÃO MOLE

quilograma

40

R$ 58,00 R$ 2.320,00

Coxão mole de 1ª qualidade em peça de 6 a 7kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
28

3007002003837 CREME DE LEITE - ENTREGA CÂMPUS
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

CAIXA

100

R$ 2,69

R$ 269,00

Creme de leite em embalagem 200 g. Creme de leite, pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado em
embalagem longa vida com aproximadamente 200 g de peso líquido+C204, atóxica, limpa, não violado, resistente. 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. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses. Entrega Câmpus Florianópolis-Continente
29

3007002000828 CURRY EM PÓ

EMBALAGEM

30

R$ 5,09

R$ 152,70

Curry em pó. Puro, 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 50 g de peso líquido do produto. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
30

3022001000279 DETERGENTE CONTINENTE

UNIDADE

500

R$ 1,90

R$ 950,00

Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos e utensílios na área de processamento de
alimentos. Sem corantes e sem perfume, hipoalérgico, concentrado. Apresentar a notificação do produto na Anvisa /
Ministério da Saúde. Embalagem em plástico flexível e resistente com 500 ml, com bico dosador. Padrão de qualidade de
referência: limpol, minerva ou Minuano. Apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Entrega no Campus Florianópolis Continente.
31

3007002000079 DOCE DE LEITE CREMOSO

Pote

60

R$ 7,95

R$ 477,00

Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico limpo, não amassado, não estufado, com lacre em
alumínio e tampa em polietileno, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Deve
conter aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. 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 56 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. Marca de referência de qualidade: Tirol
ou Mumu.
32

3007003001522 ERVILHA CONGELADA

PACOTE

40

R$ 13,00

R$ 520,00

Ervilha congelada. Ervilha verde processada, comum, selecionada, em grãos, higienizada, congelada, firme e intacta.
Aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem contendo
aproximadamente 300 g, de polietileno, esterilizada. Condições gerais de acordo com a portaria CVS-06 de 10/03/99.
33

3007002000097 ESSÊNCIA DE BAUNILHA

FRASCO

40

R$ 5,70

R$ 228,00

Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro e homogênea. Embalada em frasco plástico
resistente, atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade com no mínimo de 6 meses. O frasco deve conter 30 ml do
produto.
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Código Denominação
3007002000117 ESSÊNCIA DE PANETONE

Medida
FRASCO

Quant.

Valor

Total

5

R$ 2,48

R$ 12,40

Essência de panetone. Essência de panetone líquida, límpida, clara E homogênea. Embalada em frasco plástico
resistente, atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote e data de validade. O produto deve ter validade de no mínimo de 6 meses na
entrega. O frasco deve conter 30 ml do produto.
35

3007001003815 FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE.

PACOTE

30

R$ 4,06

R$ 121,80

FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA: EMBALAGEM DE 500G FARINHA 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.
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: YOKI - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE.
36

3007002000832 FARINHA DE ROSCA EM FLOCOS PARA
EMPANAR TIPO JAPONESA

PACOTE

60

R$ 20,43 R$ 1.225,80

Farinha de rosca em flocos para empanar tipo japonesa. Farinha de rosca flocada produzida a partir de farinha de trigo,
glicose, fermento, gordura hidrogenada e sal. Própria para empanar. Utilizada na cozinha japonesa. A embalagem deve
estar em perfeito estado, dentro do prazo de validade. Embalagem com de 200 g do produto. Marcas de referência de
qualidade: Panko e Nissin.
37

3007002000834 FARINHA DE TAPIOCA

PACOTE

150

R$ 5,89

R$ 883,50

Farinha de tapioca. Alimento proveniente do processamento da mandioca para a elaboração de bolos, pudins, cremes.
Farinha branca, apresentada em grãos grandes diferente da goma de mandioca e diferente do polvilho. Não pode
apresentar mofos ou insetos. Produzido, embalado e entregue conforme legislação vigente. A embalagem deve conter
500 g de peso líquido do produto.
38

3007001000598 FARINHA DE TRIGO

Kg

2500

R$ 2,94 R$ 7.350,00

Farinha de trigo - Embalagem 1kg: Farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido à 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%, cinzas até 0,80%, falling number mínimo de 240 segundos, ausência de sujidades,
parasitos e larvas, determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Embalagem em conformidade com a
legislação sanitária vigente, contendo 1 quilo. Conter data de fabricação, a qual não deve ser superior a 30 dias no ato da
entrega, validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega na unidade requisitante.
39

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.
40

3007002003361 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

EMBALAGEM

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 íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem
deve conter 01 kg do produto.
41

3007003001664 FEIJÃO PRETO

PACOTE

60

R$ 9,20

R$ 552,00

Feijão preto. Feijão preto embalado em pacote de com 1 kg do produto, classe preto, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
42

3007003001665 FEIJÃO VERMELHO

PACOTE

40

R$ 14,10

R$ 564,00

Feijão vermelho. Feijão vermelho embalado em pacote com 1 kg do produto, classe cores, novo de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
43

3007002000120 FERMENTO QUÍMICO

EMBALAGEM

100

R$ 4,00

R$ 400,00

Fermento químico. Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos seguintes
compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e
aromatizante. A embalagem deve ter 100 g de peso líquido.
44

3007002001000 FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO

quilograma

80

R$ 21,60 R$ 1.728,00

Filé de peito de frango congelado IQF (Individually Quick Frozen, técnica de congelamento rápido que congela as peças
uma a uma.) Filé de peito de frango sem pele e sem osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
45

3007002003507 FILÉ MIGNON BOVINO COM CORDÃO

quilograma

40

R$ 82,00 R$ 3.280,00

Filé mignon bovino COM cordão de 1,2 à 1,5Kg. Corte de novilho, também conhecido como filé, pode ainda ser chamado
de lomo (espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
46

3007003001385 FILÉ MIGNON BOVINO SEM CORDÃO

quilograma

80

R$ 91,00 R$ 7.280,00

Filé mignon bovino ou filé mignon bovino limpo, SEM cordão de 1,2 à 1,5kg. Corte de novilho, também conhecido como
filé, pode ainda ser chamado de lomo (espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
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3007002000380 FRANGO CORTADO A PASSARINHO SEM
TEMPERO CONGELADO

Medida
quilograma

Quant.

Valor

Total

25

R$ 13,60

R$ 340,00

Frango cortado a passarinho, sem tempero, congelado. Peito, asas, dorso, coxas e sobrecoxas de frango sem tempero.
Produzido em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega:
6 meses.
48

3007002000381 FRANGO INTEIRO CONGELADO

quilograma

200

R$ 10,88 R$ 2.176,00

Frango inteiro congelado. Frango inteiro com miúdos, sem tempero pesando entre 1,9 e 2,5 kg. Produzido e embalado de
acordo com as normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
49

3007002000997 GALETO CONGELADO

quilograma

40

R$ 19,20

R$ 768,00

Galeto congelado. Galeto inteiro, sem miúdos, pesando entre 600 e 800 g. Produzido e embalado em conformidade com
as normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
50

3007002000080 GELEIA DE AMORA CREMOSA

EMBALAGEM

15

R$ 23,10

R$ 346,50

Geleia de amora 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.
51

3007002000083 GELEIA DE UVA CREMOSA, BRILHOS

Pote

15

R$ 23,10

R$ 346,50

Geleia de uva 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.
52

3007002000084 GOIABADA EM MASSA

EMBALAGEM

40

R$ 5,66

R$ 226,40

Goiabada em massa, tipo de corte. Acondicionada em embalagem plástica, não amassada, não estufada, íntegra, sem
rasgos ou furos, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto e atender as especificações técnicas da NTA 28 do Decreto Estadual número 12.486 de
20/10/1978. A embalagem deverá conter aproximadamente 400 g do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
53

3007003001689 GRÃO-DE-BICO

PACOTE

40

R$ 11,77

R$ 470,80

Grão-de-bico. Grão-de-bico embalado em pacote plástico com 500 g do produto, tipo 1, nova, de primeira qualidade.
Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença
de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
54

3007003001648 IOGURTE NATURAL DESNATADO

Pote

150

R$ 4,20

R$ 630,00

Iogurte natural desnatado fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte desnatado, natural, obtido de leite
pasteurizado desnatado, sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência
cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30 dias, a partir da data de
recebimento. 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.
55

3007003001647 IOGURTE NATURAL INTEGRAL

Pote

250

R$ 4,20 R$ 1.050,00

Iogurte natural integral fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte integral, natural, obtido de leite pasteurizado,
sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em
embalagem de filme de polietileno, com validade máxima de 30 dias, a partir da data de recebimento. 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.
56

3007003001675 LEITE DE COCO INTEGRAL

GARRAFA

350

R$ 4,63 R$ 1.620,50

Leite de coco integral. Natural, integral, homogeneizado, pasteurizado, para fins culinários, acondicionado em
embalagens de vidro contendo 200 ml do produto, contendo 3 g de gorduras totais e 2,7 g de gorduras saturadas, sem
concentração significativa de sódio. Ingredientes: leite de coco, água, conservador INS 202, INS 211 e INS 223,
Acidulante INS 330 e espessante INS 466. 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. Marca de
referência de qualidade: Sococo.
57

3007002004890 LEITE DE COCO LIGHT

GARRAFA

80

R$ 5,28

R$ 422,40

Leite de coco light. Natural, com reduzido teor de gordura homogeneizado, pasteurizado, para fins culinários,
acondicionado em embalagens de vidro contendo 200 ml do produto, contendo 1,5 g de gorduras totais e 1,4 g de
gorduras saturadas, sem concentração significativa de sódio. Ingredientes: Conservador INS202, INS 211 e INS 223,
espessante INS 466 e INS 407, estabilizante INS 412. 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.
Marca referência de qualidade: Sococo.
58

3007002000906 LEITE INTEGRAL

CAIXA

500

R$ 4,92 R$ 2.460,00

Leite integral. Leite de vaca, sem adulterações, integral, acima de 3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca,
odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de
papelão aluminizada, validade até 04 meses. 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. A embalagem deverá conter 01 litro do produto.
59

3007002000890 LEITE SEMIDESNATADO COM BAIXO TEOR DE
LACTOSE
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Leite semidesnatado com baixo teor de lactose. Leite de vaca, sem adulterações, semidesnatado, com teor reduzido de
lactose, com 0,6 a 2,9% de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem
longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada, de 01 litro, validade até 04 meses. 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.
60

3007003001688 LENTILHA SECA

PACOTE

60

R$ 7,41

R$ 444,60

Lentilha seca. Lentilha embalada em pacote plástico com 500 g do produto, tipo 1, nova, de primeira qualidade.
Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença
de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
61

3007003001366 LINGUIÇA DE PERNIL

quilograma

20

R$ 27,80

R$ 556,00

Linguiça de pernil. Linguiça de carne de pernil suíno cortada a faca, com pouco teor de gordura. Produzida em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
62

3007002000322 LINGUIÇA TIPO CALABRESA ENTREGA CAMPUS QUILO
CONTINENTE

30

R$ 33,90 R$ 1.017,00

Lingüiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com carnes bovina, suína, trituradas ou picadas. Produzida e
embalada em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação correspondente.
Embalagem: com diretrizes exigidos pelas leis, destacando o nome do produtor, selo do SIF, data de fabricação e
validade, sendo que a validade não poderá ser inferior a 5 meses no ato da entrega, empacotadas a vácuo com peso
líquido de 1 a 3 quilos.
Transporte: veículo com carroceria fechada, isotérmico e certificado de vistoria, concedido pela autoridade sanitária.
63

3007002003398 LINHAÇA MARROM

EMBALAGEM

20

R$ 13,00

R$ 260,00

40

R$ 38,90 R$ 1.556,00

Linhaça marrom. Semente de linho marrom. Produto de grau alimentício. Embalagem 200g.
64

3007002003977 LOMBO SUÍNO SEM OSSO

quilograma

LOMBO SUÍNO , CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E
ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CAIXA LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADAS, RESISTENTES, QUE
GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS 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 E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA
NTA 03 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE
MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
65

3007002000881 MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO OU
CAPELLINI

EMBALAGEM

20

R$ 4,29

R$ 85,80

Macarrão tipo cabelo de anjo ou capellini. Macarrão seco com ovos tipo cabelo de anjo ou capellini. Produto embalado
em polietileno resistente, que permita visualizar o produto. A embalagem deve conter 500 g do produto. Na embalagem
deve constar data de fabricação e validade do produto, informações nutricionais, modo de preparo e tempo de cozimento.
Marca de referência de qualidade: Barilla.
66

3007002000106 MASSA FILLO

CAIXA

120

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.
67

3007002000107 MASSA FOLHADA LAMINADA

PACOTE

100

R$ 25,99 R$ 2.599,00

Massa folhada laminadagem. Massa folhada resfriada e laminada no tamanho 25 x 40cm, espessura aproximada de
2,5mm e enrolada, pronta para uso. Deve ser acondicionada com interfolhamento entre as laminas de massa. A
embalagem deve ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter 01
kg do produto. Marca de referência de qualidade: Arosa.
68

3007002004415 MASSA FOLHADA LAMINADA 300G

EMBALAGEM

20

R$ 14,99

R$ 299,80

Massa folhada laminada crua congelada, pronta para o uso. Massa folhada elaborada estruturadamente em várias
camadas intercaladas de massa e gordura, feitas através de sucessivas dobras.Depois de manuseada e assada adquire
aspecto folhado crocante. Pode ser fornecida em bloco único congelado ou ja aberta com espessura aproximada de
2,5mm e enrolada acondicionada com interfolhamento plástico entre as lâminas de massa congelada no tamanho
aproximado de 25 x 40cm. A embalagem deve ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária vigente. A
embalagem deve conter de 300g a 400g do produto.
69

3007002000085 MEL PURO DE ABELHA

Pote

120

R$ 42,70 R$ 5.124,00

Mel puro de abelha, de flor de laranjeira. Produto natural, elaborado por abelhas a partir do néctar das flores de
laranjeira, coletado e transformado por dois processos básicos, um físico, evaporação de água e outro químico, adição
de enzimas. Deve apresentar registro no ministério da agricultura SIF 3070. Embalado em pote plástico de polietileno,
transparente fosco e resistente. A embalagem deve conter 500 g do produto.
70

3007002000078 MELADO DE CANA
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Melado de cana, líquido xaroposo obtido pela evaporação do caldo de cana, ou a partir da rapadura, por processos
tecnológicos adequados. Elaborado com matéria-prima não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais ou vegetais. Sem qualquer tipo de corante, natural ou artificial, conservante ou edulcorantes. Aspecto líquido
xaroposo e denso (viscoso), cor amarelo âmbar. Cheiro característico e gosto doce. Poderá apresentar no máximo 25%
p/p de umidade, acidez em solução normal máxima de 10% v/p, glicídeos totais de um mínimo de 50% p/p e no máximo
6% p/p de resíduo mineral fixo (cinzas). Ausência de sujidades, parasitas, larvas e insetos ou seus fragmentos.
Apresentar registro no ministério da agricultura. Embalagem de plástico, polietileno resistente, transparente e opaco,
deve constar na embalagem data de fabricação e de validade de no mínimo 12 meses. A embalagem deve conter
aproximadamente 250g do produto.
71

3007001003824 MILHO VERDE CONGELADO - ENTREGA
CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

EMBALAGEM

200

R$ 10,50 R$ 2.100,00

MILHO CONGELADO. MILHO VERDE PROCESSADO, COMUM, SELECIONADO, EM GRÃOS, HIGIENIZADO,
CONGELADO, FIRME E INTACTO. ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. LIVRE DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 300 G, DE POLIETILENO,
ESTERILIZADA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO. - ENTREGA CÂMPUS
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
72

3007003001677 MILHO VERDE EM CONSERVA

LATA

155

R$ 2,25

R$ 348,75

Milho verde em conserva. Milho verde em conserva conservado com o líquido da conserva, condicionado em embalagem
de folha de flandres ou alumínio limpa, resistente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada. Embalagem contendo
entre 170 e 200 g do produto, 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.
73

3007002003510 MIRTILO OU BLUEBERRY CONGELADO

PACOTE

25

R$ 88,00 R$ 2.200,00

Mirtilo ou blueberry congelado. Fruta in natura congelada tipo: mirtilo. 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 roxa 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. Embalagem com 1kg
de mirtilo congelado.
74

3007002000768 MIX DE PIMENTA EM GRÃO COM MOEDOR
MANUAL

EMBALAGEM

70

R$ 19,77 R$ 1.383,90

Mix de pimenta em grão, com moedor manual. Mistura de pimenta calabresa, pimenta do reino branca e preta, pimenta
rosa e da jamaica. Embalagem de 40 g a 50g de peso líquido do produto e moedor. Marca de referência de qualidade:
Chelli.
75

3007002000912 MOLHO DE PIMENTA VERDE TIPO GREEN
SAUCE

FRASCO

25

R$ 25,51

R$ 637,75

Molho de pimenta verde tipo green sauce. Molho de pimentas feito a partir da pimenta verde jalapeño mexicana que é
uma seleção especial da pimenta suave anteriormente denominada Jalapa. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto. O frasco deve conter 60 ml do produto. Marca de referência de qualidade:
Tabasco.
76

3007002000797 MOLHO DE SOJA LIGHT OU SHOYO LIGHT

EMBALAGEM

100

R$ 12,49 R$ 1.249,00

Molho de soja light ou shoyo light. Fornecido em embalagem com 150 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da
fermentação de soja com a ou outro cereal ou amiláceo, de sabor salgado, 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, data de fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto.
77

3007002000796 MOLHO DE SOJA SALGADO OU SHOYO
SALGADO

EMBALAGEM

100

R$ 17,64 R$ 1.764,00

Molho de soja salgado ou shoyo salgado. Fornecido em embalagem 500 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da
fermentação de soja com trigo ou outro cereal ou amiláceo, de sabor salgado, 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, data de fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto. Marca de referência de qualidade:
Sakura.
78

3007002000885 MOLHO DE TOMATE VERMELHO

EMBALAGEM

200

R$ 1,58

R$ 316,00

Molho de tomate vermelho. Molho de tomate tradicional, feito com tomates selecionados, embalado em sachê de 340 g
de peso líquido do produto. A embalagem deve conter informações nutricionais, data de fabricação e validade e peso.
Marca de referência de qualidade: Arisco.
79

3007002000810 MOLHO INGLÊS

EMBALAGEM

37

R$ 4,75

R$ 175,75

Molho inglês. Molho inglês tipo worcestershire. Condimento preparado com água, vinagre, sal, açúcar, especiarias,
corante caramelo e fécula de mandioca. Não contém glúten. Embalagem de polietileno transparente e resistente, em
perfeito estado, sem amassados, vazamentos, ou matérias estranhas. Na embalagem deve conter informações
nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote, e peso completo do produto. Fornecido em embalagem com
150 ml do produto.
80

3007002000862 MOSTARDA AMARELA TIPO AMERICANA

EMBALAGEM

90

R$ 4,37

R$ 393,30

Mostarda amarela tipo americana. Mostarda processada consistente com os seguintes ingredientes: água, vinagre,
mostarda, açúcar, sal, amido, cúrcuma, canela, glicose, pimenta-do-reino, noz-moscada e conservador benzoato de
sódio. Não contém glúten. A embalagem deve conter no mínimo 200 g do produto.
81

3007002000863 MOSTARDA ESCURA
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Mostarda escura. Mostarda escura, contendo: vinagre, água, semente de mostarda escura, açúcar, glicose, sal, pimenta
do reino, noz-moscada e conservador INS 211. Embalada em bisnaga de polietileno resistente, opaco, com rótulo
contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade e número do lote. A embalagem deve ter
aproximadamente 200 g do produto.
82

3007002000364 MÚSCULO BOVINO

quilograma

30

R$ 35,80 R$ 1.074,00

Músculo bovino. Corte de novilho também conhecido como braço e mão de vaca. Pode ainda ser chamado de tortuga
(espanhol), jarret ou gîte de devant (francês) ou fore shank (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente.
83

3007002004658 NABO COMPRIDO OU JAPONES KG

Kilograma

20

R$ 8,26

R$ 165,20

NABO COMPRIDO, TAMBÉM CONHECIDO COMO NABO JAPONÊS OU MINOWASE. VERDURA IN NATURA TIPO:
NABO. ESPÉCIE: COMUM. APLICAÇÃO: ALIMENTAR. APRESENTAÇÃO: MADURO, COMPRIDO, FIRME, ÍNTEGRO,
GRANDE, SEM RACHADURAS, COM CASCA LISA E LUSTROSA, SEM MANCHAS, SEM PODRIDÃO, SEM
DEFORMAÇÕES. COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA E UNIFORME. BEM DESENVOLVIDO COM TAMANHO UNITÁRIO
MÉDIO 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.
84

3007003001649 NOZ PECAN INTEIRA

quilograma

40 R$ 104,16 R$ 4.166,40

Noz pecan inteira. Inteira, sem casca, da melhor qualidade, à granel. 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

3007002000917 NOZ-MOSCADA INTEIRA

EMBALAGEM

90

R$ 3,78

R$ 340,20

Noz-moscada inteira. Amêndoa da Myristica fragana Hout, inteiras, secas, desprovidas de seu envoltório. Pode ser
recoberta por uma película de cal ou de carbonato de cálcio mas o peso desta camada não deve exceder a 1% de cálcio,
calculado em CaO (óxido de cálcio). Aspecto: amêndoa ovoide, de superfície ponteada e reticulada. Cor: castanho-claro.
Cheiro: forte, aromático. Sabor: picante, fracamente amargo. 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 8 g de peso líquido. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve conter 08 g do produto.
86

3007001000615 ÓLEO DE GIRASSOL - EMBALAGEM 900ML

EMBALAGEM

100

R$ 12,74 R$ 1.274,00

(Óleo de girassol - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 900ml. 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
87

3007003001661 ORÉGANO

EMBALAGEM

100

R$ 4,37

R$ 437,00

Orégano. Embalagem com 100 g do produto. Folhas da planta Origanum vulgare L., popularmente conhecido como
"Orégano", acompanhada ou não de pequena porção de sumidades florais. Sãs, limpas e secas. Aspecto: folha ovalada
seca. Cor: verde-pardacenta. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Livre de sujidades, parasitas, fungos ou 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 100vg de peso
líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto
88

3007003001407 OSSO BUCO - CANELA BOVINA TRASEIRA COM
MÚSCULO INTEIRO

quilograma

50

R$ 33,00 R$ 1.650,00

Osso buco - Canela bovina traseira com músculo em cortes transversais de 3 a 4 cm cada. Corte de novilho bovino,
também conhecido como músculo duro, músculo da perna e canela. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente.
89

3007003001666 OVO DE CODORNA EM CONSERVA

Pote

20

R$ 11,99

R$ 239,80

Ovo de codorna em conserva. Ovo de codorna em conserva, embalado em embalagem de vidro com aproximadamente
300 g do produto drenado, contendo os seguintes ingredientes: ovo, sal, ácido acético e água. O líquido deve ser
transparente e os ovos devem estar íntegros em sua natureza, sem mudanças das características naturais do produto. 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 3
meses a contar da data de entrega do produto.
90

3007002003787 PALMITO DE PUPUNHA

UNIDADE

200

R$ 24,92 R$ 4.984,00

PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA. PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO, TENRO, ESBRANQUIÇADO, PRODUZIDO
DE ACORDO COM AS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ESTABELECIDAS, GARANTINDO A SEGURANÇA
ALIMENTAR. EMBALAGEM EM VIDRO CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LÍQUIDO DRENADO.
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.
91

3007002003754 PÃO DE FORMA SEM CASCA

EMBALAGEM

40

R$ 12,28

R$ 491,20

Pão de forma sem casca. Pão de forma, sem casca, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, pesando
aproximadamente 350 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. Validade máxima de 10 dias.
92

3007002000823 PÁPRICA DOCE EM PÓ
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Páprica doce em pó. Condimento em pó produzido a partir de pimentas vermelhas de tamanho médio, obtidas da espécie
Capsicum annuum. Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Acondicionado em saco de
polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 50 g de peso líquido
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.
93

3007002000367 PATINHO

quilograma

60

R$ 56,00 R$ 3.360,00

Patinho de 1ª qualidade em peça pesando em torno de 3 a 3,5 kg. Corte de novilho, produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF
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

3007002000379 PEITO DE FRANGO CONGELADO

quilograma

60

R$ 14,60

R$ 876,00

Peito de frango congelado. Peito de frango com pele e osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Apresentado em embalagem contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.
96

3007002000884 PENNE TIPO GRANO DURO

EMBALAGEM

70

R$ 12,00

R$ 840,00

Penne tipo grano duro. Macarrão tipo penne, de grano duro (com farinha de grano duro). Embalagem com 500 g do
produto, de papelão resistente, íntegra, sem sinais de violação, com um local em polipropileno resistente e transparente
que permita a visualização do produto, contendo informações nutricionais, data de fabricação, data de validade, número
do lote e peso.
97

3007003001668 PEPINO EM CONSERVA

Pote

50

R$ 11,29

R$ 564,50

Pepino em conserva. Vegetal em conserva, tipo: pepino cornichons, aplicação: alimentar. Características: pepinos de
tamanhos regulares, em conserva de salmoura suave, embalados em vidros hermeticamente fechados, com peso líquido
drenado aproximado de 300 g. 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.
98

3007001003475 PÊSSEGO EM CALDA

LATA

60

R$ 13,70

R$ 822,00

Pêssego em calda. Pêssego cortado em metades. Embalagem conforme as exigências da legislação, resistente, íntegra,
sem sinais de violação, contendo informações nutricionais, data de fabricação, data de validade, número do lote, e peso.
Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Embalagem contendo entre 450g e 500g de peso
drenado. Marcas de referência: Hemmer, Vega e Schramm.
99

3007002000769 PIMENTA DO REINO EM GRÃO

EMBALAGEM

225

R$ 16,57 R$ 3.728,25

Pimenta do reino em grão. Fruto da Piper nigrum L., com adequado estágio de maturação, fervidos e dessecados.
Forma: globular. Diâmetro: de 4 a 7 mm. Superfície: rugosa. Cor: preta. Cheiro: pungente. Sabor: picante. Pura, livre de
sujidades, parasitas, fungos, bolores ou 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 65 g de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto.
100

3007003001494 POLPA DE PITANGA CONGELADA

PACOTE

100

R$ 11,00 R$ 1.100,00

Polpa de pitanga congelada. Polpa da fruta pitanga congelada, embalada em pequenas porções com plástico atóxico.
Embalagem contendo 100g do produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente.
101

3007003001684 POLVILHO AZEDO.

PACOTE

100

R$ 8,70

R$ 870,00

Polvilho azedo. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de 18%,
acidez em ml de solução 5%, 80% de amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
102

3007003001685 POLVILHO DOCE

PACOTE

100

R$ 3,98

R$ 398,00

Polvilho doce. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de 18%,
acidez em ml de solução 1%, 80% de amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
103

3007002000335 PRESUNTO MAGRO EM PEÇA

quilograma

15

R$ 47,80

R$ 717,00

Presunto magro em peça. Presunto cozido inteiro, sem capa de gordura, elaborado a partir de carne de pernil suíno.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF. Marcas de referência de
qualidade: Perdigão ou Sadia.
104

3007003001374 PRESUNTO MAGRO FATIADO

quilograma

40

R$ 52,10 R$ 2.084,00

Presunto magro fatiado. Presunto cozido em fatias finas, sem capa de gordura, elaborado a partir de carne de pernil
suíno. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF.
105

3007003001587 QUEIJO BRIE

quilograma

30 R$ 188,20 R$ 5.646,00

Queijo brie. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou em embalagem individual, 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 unidades requisitante. Ingredientes: Leite
pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermentos láticos, coalho e penicillium candidum (crosta branca).
106

3007002004914 QUEIJO CAMEMBERT 125 GRAMAS
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Queijo camembert embalagem de 125 gramas. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou
embalagem individual, 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
unidades requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella e Campo lindo.
107

3007003001590 QUEIJO COTTAGE

Pote

30

R$ 14,95

R$ 448,50

Queijo cottage. Queijo cremoso tipo fresco, com textura cremosa e grumosa, de cor branca, sabor ligeiramente ácido e
salgado, embalado em potes plásticos com aproximadamente 250 g, atóxico, limpo, não violado, resistente. 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 unidades requisitante.
108

3007003001592 QUEIJO EMMENTAL

quilograma

25 R$ 155,00 R$ 3.875,00

Queijo emmental, semi duro, de longa maturação, sabor ligeiramente adocicado e frutado, com grandes e numerosas
olhaduras, uniformes e brilhante, obtido de leite pasteurizado, casca escovada e dura. 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. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante. Marca de referência de
qualidade: Serrabella.
109

3007003001117 QUEIJO GORGONZOLA

quilograma

80 R$ 142,00 R$ 11.360,00

Queijo gorgonzola, massa semi-cozida, sabor forte e acentuado, com veios azuis esverdeados devido a ação do fungo
Penicilium roqueforti, com ponto ideal de maturidade, com textura cremosa, levemente quebradiça, 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. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
110

3007002000239 QUEIJO GOUDA

quilograma

15 R$ 158,20 R$ 2.373,00

Queijo gouda, obtido de leite pasteurizado, semi-dura, com coloração laranja, com cera externa, apresentando sabor
característico. Embalagem 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 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
111

3007003001119 QUEIJO GRUYERE

quilograma

50 R$ 135,80 R$ 6.790,00

Queijo gruyere, originado do leite pasteurizado, maturado, massa semi-dura, com olhaduras pequenas, textura
ligeiramente granulosa, densa e compacta, consistência aveludada, sabor levemente picante e suave, cor amarela, casca
dura, seca e de cor castanho ferrugem 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. Validade mínima de 30 dias a partir da data de
entrega na unidades requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.
112

3007003001597 QUEIJO MUSSARELA

quilograma

120

R$ 48,70 R$ 5.844,00

Queijo mussarela, 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. 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
unidades requisitante.
113

3007002000786 RAIZ FORTE EM CONSERVA

EMBALAGEM

10

R$ 21,33

R$ 213,30

Raiz forte em conserva. Vegetal em conserva, tipo: raiz forte, aplicação: alimentar. Entrega do produto com validade
maior de 6 meses e deve ter pouco tempo de estocagem. Marcas de referência de qualidade: Hemmer ou Zilze.
Embalagem contendo 90 g de peso líquido do produto.
114

3007002000899 REQUEIJÃO CREMOSO

EMBALAGEM

260

R$ 9,80 R$ 2.548,00

Requeijão cremoso. Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor suave, levemente salgado, consistência
cremosa. A embalagem deverá conter aproximadamente 200 g do produto. Embalado em copo de vidro com tampa ou
em pote plástico, atóxico, limpo, não violado, 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. Validade de no máximo 60 dias.
115

3007002000255 RICOTA FRESCA

quilograma

100

R$ 32,00 R$ 3.200,00

Ricota fresca, não-maturada, obtida do soro do leite de vaca, massa branca, consistência macia e quebradiça, sabor
suave e cremoso, com textura leve, baixo teor de gordura, sem passar por processo de defumação, sem ingredientes
adicionais. 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, 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. Validade de no máximo 45 dias.
116

3007003001686 SAGU
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Quant.
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Sagu. Bolinhas de sagu, com coloração branca, formato redondo, perfeito e pequeno, obtidas da mandioca, não deve
apresentar grãos partidos nem esfarelados. Deve estar dentro do prazo de validade. A embalagem deve conter 500 g do
produto. Grupo Tapioca, sub grupo sagu.
117

3007003001678 SAL GROSSO

PACOTE

300

R$ 1,32

R$ 396,00

Sal grosso. Sal de grau alimentício, não iodado, constituído por cristais de cloreto de sódio de granulometria de tamanho
diferenciado (cristais grandes). Obtido através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por
lavagens sucessivas e separação/ seleção dos cristais. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo a fornecer
um sal refinado com alto grau de pureza. Embalado em embalagem plástica com 1 kg do produto.
118

3007003001679 SAL IODADO

PACOTE

500

R$ 1,06

R$ 530,00

Sal iodado. Sal de grau alimentício, iodado, constituído por cristais de cloreto de sódio de granulometria regular. Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por lavagens sucessivas. Todo o processo é
rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de pureza. Embalado em embalagem plástica
com 1 kg do produto.
119

3007003001680 SAL IODADO LIGHT

PACOTE

30

R$ 9,40

R$ 282,00

Sal iodado light. Sal de grau alimentício, constituído por cristais de cloreto de potássio de granulometria regular, para
dietas com restrição de sódio. Obtido através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por
lavagens sucessivas. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de
pureza. Embalado em embalagem plástica com 500 g do produto.
120

3007002000788 SALSICHA SUÍNA

PACOTE

40

R$ 9,20

R$ 368,00

Salsicha suína. Salsicha suína tipo hot dog embalada em embalagem de polietileno resistente, que permita a
visualização do produto. Pacote contendo 500 g do produto. O produto só poderá ser adquirido se comprovada a
inspeção no SIF/DIPOA. A embalagem deve apresentar informações sobre data de fabricação e validade do produto e
informações nutricionais.
121

3007002000390 SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO

quilograma

35

R$ 14,70

R$ 514,50

Sobrecoxa de frango congelada IQF (Individually Quick Frozen, uma técnica de congelamento rápido que congela cada
parte uma a uma). Produzida e embalada em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Embalagem
contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
122

3007002000804 SORVETE DE CHOCOLATE

Pote

50

R$ 25,03 R$ 1.251,50

Sorvete de chocolate. Sorvete pasteurizado, cremoso, sabor de chocolate, fornecido em pote com 1,5 litros, validade até
24 meses. 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. Marcas de
referência de qualidade: Kibon e Nestlé.
123

3007003001498 UVA RUBI

quilograma

50

R$ 19,65

R$ 982,50

Uva rubi. Fruta limpa, madura, firme, em cachos compactos. Grãos bem formados, sem manchas, sem podridão, sem
cicatrizes, com presença de pruína (cera que recobre os grãos). Isenta de danos profundos. Cor: do avermelhado ao roxo
claro, com diferentes graus de saturação. Bem desenvolvida, com cachos pesando entre 250 e 300 g e grau de
maturidade adequado. Isenta de insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme
Resolução 12/78 da CNNPA, com pouco tempo de estocagem.
124

3007002000317 UVA-PASSA BRANCA SEM SEMENTE

UNIDADE

120

R$ 12,00 R$ 1.440,00

Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa branca, sem semente, aplicação: alimentar.
Embalagem em material plástico atóxico, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida em embalagem com,
aproximadamente, 200 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega
do produto.
125

3007002000318 UVA-PASSA PRETA SEM SEMENTE

UNIDADE

150

R$ 12,00 R$ 1.800,00

Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa pretas, sem semente, aplicação: alimentar.
Embalagem em material plástico atóxico, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida em embalagem contendo entre 150 e
200 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
126

3007004001160 VAGEM FRESCA

quilograma

50

R$ 11,25

R$ 562,50

Vagem tipo holandesa ou macarrão fresca. Limpa, tenra, quebradiça, sem manchas, sem podridão, com mínimo ou
nenhum teor de fibras. Cor verde, uniforme. Bem desenvolvida, com diâmetro aproximado de 15 mm e comprimento
entre 120 e 150 mm e grau de maturidade adequado. Isenta de insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por
estes provocados, conforme Resolução 12/78 da CNNPA. Deve ter pouco tempo de estocagem.
127

3007002000931 VINAGRE DE VINHO BRANCO

EMBALAGEM

100

R$ 4,96

R$ 496,00

Vinagre de vinho branco. O álcool etílico contido na matéria prima, que é o vinho, 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 branco. 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
3007 - GENEROS ALIMENTICIOS
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
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Total
R$
183.197,26
R$ 950,00
Total R$ 184.147,26

11/12

18/05/2022 13:34

Expedição

Data

12

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Rubrica

Autorização

Data

Rubrica

Almoxarifado

Data

Rubrica

Recebimento

Data

Rubrica

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2022 - UFAL - appdocker5srv2.appdocker5-inst2

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/acompanharReqMaterial.do

12/12

18/05/2022 13:36

13

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 18/05/2022 13:36

Esta requisição necessitará de autorização do Chefe da Unidade.

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Número da Requisição:
Tipo da Requisição:
Status:

2716/2022
REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS
ENVIADA
3007 - GENEROS ALIMENTICIOS e 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
11003501 - COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE /
CCOMP-CTE
adriano.azevedo - ADRIANO GUIMARAES DE AZEVEDO
Enviado para Compra
17/05/2022
R$ 26.981,34
NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

Grupo de Material:
Unidade Requisitante:
Usuário:
Destino da Requisição:
Data de Cadastro:
Valor da Requisição:
Opção Orçamentária:
Observações:

LISTA DOS MATERIAIS
Item
1

Código Denominação
3007002000341 ACÉM BOVINO

Medida
quilograma

Quant.

Valor

Total

20 R$ 47,80

R$ 956,00

Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
2

3007002000343 ALCATRA COM MAMINHA E PICANHA OU ALCATRA quilograma
COMPLETA

50 R$ 67,00 R$ 3.350,00

Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de novilho, também chamado de alcatra-grossa, coice e
alcatre. A alcatra completa compreende o miolo da alcatra, a picanha e a maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6
kg em média. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
3

3007002000914 AMEIXA PRETA SEM CAROÇO.

EMBALAGEM

100 R$ 25,00 R$ 2.500,00

Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de tamanho médio, uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser
acondicionada em embalagem original de fábrica, isenta de fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos
estranhos. 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. A embalagem deve conter aproximadamente 250 g
do produto.
4

3007003005372 ARROZ BRANCO

PACOTE

30

R$ 5,95

R$ 178,50

Arroz branco. Arroz branco descascado e polido, com grão longo e fino, na coloração branca, tipo 1. Embalagem
contendo 01 kg do produto. Produto industrializado que ao ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa e a
maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar grãos com estrias longitudinais visíveis a olho
nú. Embalado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. 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 33 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar
validade mínima de seis meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
5

3007002000801 ARROZ INTEGRAL TIPO AGULHINHA

PACOTE

8

R$ 6,88

R$ 55,04

Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi retirada apenas da casca bruta. Preserva intactos o gérmen e a camada
externa do grão, nos quais se concentram a maior parte dos nutrientes como as proteínas, fibras, vitaminas do complexo
B e minerais. O arroz integral tipo agulhinha tem como característica grãos longos e quantidade menor de amido.
Embalagem íntegra em plástico resistente e transparente, permitindo a visualização do produto. A embalagem deve
conter 1 kg do produto.
6

3007002003354 AZEITE DE DENDÊ

EMBALAGEM

70 R$ 24,00 R$ 1.680,00

Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não amassadas) ou de vidro, resistentes, que garantam a integridade
do produto até o consumo, contendo 200 ml do produtos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos 2 anos a cada recebimento e
informações nutricionais.
7

3007002003391 AZEITONA VERDE, SEM CAROÇO, EM CONSERVA

UNIDADE

30 R$ 10,00

R$ 300,00

Azeitona verde, sem caroço, em conserva. Azeitona verde, graúda, sem caroço, acondicionada em embalagem limpa,
resistente, atóxica, contendo aproximadamente 160 g de peso líquido drenado. 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. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.
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Código Denominação
3007002000320 BACON EM MANTA

Medida
quilograma

Quant.

Valor

Total

20 R$ 45,00

R$ 900,00

Bacon em manta. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e e
gordura devidamente preparada em salmoura com conservadores (nitrato e nitrito de sódio), antioxidante (eritorbato de
sódio). Processo de defumação suave. Produzido e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela
legislação vigente.
9

3007003001360 BANHA DE PORCO

quilograma

5 R$ 13,00

R$ 65,00

Banha de porco. Gordura suína genericamente conhecida como banha foi definida pelo artigo 278 do RIISPOA:
“Entende-se por banha, genericamente, o produto obtido pela fusão de tecidos adiposos frescos de suínos ou de
matérias primas outras como definido neste Regulamento”. Os métodos analíticos físicos e químicos preveem para a
banha os exames de umidade e volatilidade, acidez, provas de ranço, índice de peróxidos, provas para antioxidantes,
ponto de fusão e gorduras estranhas, contendo triestearina. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
10

3007002000089 BICARBONATO DE SÓDIO

EMBALAGEM

35

R$ 4,40

R$ 154,00

Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação culinária em geral, pó branco, de primeira qualidade, isento
de materiais estranhos e sujidades. Usado no cozimento de verduras para restaurar sua cor natural e no lugar de
fermento em pó como na preparação de bolachas, biscoitos, pés de moleque e bolos. Embalagem em polietileno
resistente, transparente no centro para poder visualizar o produto interiormente. A embalagem deve conter 80 g de peso
líquido do produto, informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote e peso. O produto deve estar
em perfeito estado de conservação, sem umidade e qualquer alteração de aroma, coloração e características sensoriais.
11

3007002000807 BOLACHA OU BISCOITO CHAMPAGNE

PACOTE

10

R$ 6,91

R$ 69,10

Bolacha ou biscoito champagne. Biscoito doce tipo champagne, formato retangular ovalado, coberto com açúcar.
Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados e embalados em caixa de papelão limpa,
íntegra e resistente. Produzido, embalado em entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem
contendo aproximadamente 150 g, Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
12

3007002000952 COLORÍFICO EM PÓ

EMBALAGEM

10

R$ 4,00

R$ 40,00

Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 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 100 g do produto. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto.
13

3007002000987 CONTRAFILÉ COM OSSO PARTE FRONTAL

quilograma

60 R$ 54,90 R$ 3.294,00

Contrafilé com osso,corte de novilho, situa-se na parte frontal do animal e vem com 7 costelas finais medindo 20 cm de
comprimento, também acompanha as vértebras lombares. Peso mínimo 4 kg e máximo 12,5 kg por peça. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
14

3007002000354 COXÃO MOLE

quilograma

20 R$ 58,00 R$ 1.160,00

Coxão mole de 1ª qualidade em peça de 6 a 7kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
15

3007002003837 CREME DE LEITE - ENTREGA CÂMPUS
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

CAIXA

150

R$ 2,69

R$ 403,50

Creme de leite em embalagem 200 g. Creme de leite, pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado em
embalagem longa vida com aproximadamente 200 g de peso líquido+C204, atóxica, limpa, não violado, resistente. 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. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses. Entrega Câmpus Florianópolis-Continente
16

3022001000279 DETERGENTE CONTINENTE

UNIDADE

700

R$ 1,90 R$ 1.330,00

Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos e utensílios na área de processamento de
alimentos. Sem corantes e sem perfume, hipoalérgico, concentrado. Apresentar a notificação do produto na Anvisa /
Ministério da Saúde. Embalagem em plástico flexível e resistente com 500 ml, com bico dosador. Padrão de qualidade de
referência: limpol, minerva ou Minuano. Apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Entrega no Campus Florianópolis Continente.
17

3007002000079 DOCE DE LEITE CREMOSO

Pote

30

R$ 7,95

R$ 238,50

Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico limpo, não amassado, não estufado, com lacre em
alumínio e tampa em polietileno, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Deve
conter aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. 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 56 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. Marca de referência de qualidade: Tirol
ou Mumu.
18

3007002000097 ESSÊNCIA DE BAUNILHA

FRASCO

60

R$ 5,70

R$ 342,00

Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro e homogênea. Embalada em frasco plástico
resistente, atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade com no mínimo de 6 meses. O frasco deve conter 30 ml do
produto.
19

3007002000117 ESSÊNCIA DE PANETONE

FRASCO

25

R$ 2,48

R$ 62,00

Essência de panetone. Essência de panetone líquida, límpida, clara E homogênea. Embalada em frasco plástico
resistente, atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote e data de validade. O produto deve ter validade de no mínimo de 6 meses na
entrega. O frasco deve conter 30 ml do produto.
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Código Denominação
3007001003815 FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA - ENTREGA
CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

Medida

Quant.

Valor

Total

50

R$ 4,06

R$ 203,00

PACOTE

FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA: EMBALAGEM DE 500G FARINHA 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.
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: YOKI - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE.
21

3007002000832 FARINHA DE ROSCA EM FLOCOS PARA EMPANAR
TIPO JAPONESA

PACOTE

90 R$ 20,43 R$ 1.838,70

Farinha de rosca em flocos para empanar tipo japonesa. Farinha de rosca flocada produzida a partir de farinha de trigo,
glicose, fermento, gordura hidrogenada e sal. Própria para empanar. Utilizada na cozinha japonesa. A embalagem deve
estar em perfeito estado, dentro do prazo de validade. Embalagem com de 200 g do produto. Marcas de referência de
qualidade: Panko e Nissin.
22

3007003001665 FEIJÃO VERMELHO

PACOTE

20 R$ 14,10

R$ 282,00

Feijão vermelho. Feijão vermelho embalado em pacote com 1 kg do produto, classe cores, novo de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
23

3007002000120 FERMENTO QUÍMICO

EMBALAGEM

50

R$ 4,00

R$ 200,00

Fermento químico. Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos seguintes
compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e
aromatizante. A embalagem deve ter 100 g de peso líquido.
24

3007002000080 GELEIA DE AMORA CREMOSA

EMBALAGEM

5 R$ 23,10

R$ 115,50

Geleia de amora 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.
25

3007002000083 GELEIA DE UVA CREMOSA, BRILHOS

Pote

5 R$ 23,10

R$ 115,50

Geleia de uva 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.
26

3007002000322 LINGUIÇA TIPO CALABRESA ENTREGA CAMPUS
CONTINENTE

QUILO

20 R$ 33,90

R$ 678,00

Lingüiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com carnes bovina, suína, trituradas ou picadas. Produzida e
embalada em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação correspondente.
Embalagem: com diretrizes exigidos pelas leis, destacando o nome do produtor, selo do SIF, data de fabricação e
validade, sendo que a validade não poderá ser inferior a 5 meses no ato da entrega, empacotadas a vácuo com peso
líquido de 1 a 3 quilos.
Transporte: veículo com carroceria fechada, isotérmico e certificado de vistoria, concedido pela autoridade sanitária.
27

3007002003398 LINHAÇA MARROM

EMBALAGEM

20 R$ 13,00

R$ 260,00

Linhaça marrom. Semente de linho marrom. Produto de grau alimentício. Embalagem 200g.
28

3007001000615 ÓLEO DE GIRASSOL - EMBALAGEM 900ML

EMBALAGEM

150 R$ 12,74 R$ 1.911,00

(Óleo de girassol - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 900ml. 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
29

3007003001666 OVO DE CODORNA EM CONSERVA

Pote

30 R$ 11,99

R$ 359,70

Ovo de codorna em conserva. Ovo de codorna em conserva, embalado em embalagem de vidro com aproximadamente
300 g do produto drenado, contendo os seguintes ingredientes: ovo, sal, ácido acético e água. O líquido deve ser
transparente e os ovos devem estar íntegros em sua natureza, sem mudanças das características naturais do produto. 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 3
meses a contar da data de entrega do produto.
30

3007002003754 PÃO DE FORMA SEM CASCA

EMBALAGEM

40 R$ 12,28

R$ 491,20

Pão de forma sem casca. Pão de forma, sem casca, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, pesando
aproximadamente 350 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. Validade máxima de 10 dias.
31

3007002000999 PATO INTEIRO CONGELADO

quilograma

30 R$ 37,48 R$ 1.124,40

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.
32

3007003001684 POLVILHO AZEDO.

PACOTE

50

R$ 8,70

R$ 435,00

Polvilho azedo. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de 18%,
acidez em ml de solução 5%, 80% de amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
33

3007003001685 POLVILHO DOCE

PACOTE

50

R$ 3,98

R$ 199,00

Polvilho doce. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de 18%,
acidez em ml de solução 1%, 80% de amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
34

3007003001374 PRESUNTO MAGRO FATIADO
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Medida

Quant.

Valor

Total

Presunto magro fatiado. Presunto cozido em fatias finas, sem capa de gordura, elaborado a partir de carne de pernil
suíno. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF.
35

3007002004914 QUEIJO CAMEMBERT 125 GRAMAS

EMBALAGEM

10 R$ 23,80

R$ 238,00

Queijo camembert embalagem de 125 gramas. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou
embalagem individual, 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
unidades requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella e Campo lindo.
36

3007002000317 UVA-PASSA BRANCA SEM SEMENTE

UNIDADE

30 R$ 12,00

R$ 360,00

Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa branca, sem semente, aplicação: alimentar.
Embalagem em material plástico atóxico, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida em embalagem com,
aproximadamente, 200 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega
do produto.
37

3007002000318 UVA-PASSA PRETA SEM SEMENTE

UNIDADE

30 R$ 12,00

R$ 360,00

Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa pretas, sem semente, aplicação: alimentar.
Embalagem em material plástico atóxico, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida em embalagem contendo entre 150 e
200 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
38

3007004001160 VAGEM FRESCA

quilograma

10 R$ 11,25

R$ 112,50

Vagem tipo holandesa ou macarrão fresca. Limpa, tenra, quebradiça, sem manchas, sem podridão, com mínimo ou
nenhum teor de fibras. Cor verde, uniforme. Bem desenvolvida, com diâmetro aproximado de 15 mm e comprimento
entre 120 e 150 mm e grau de maturidade adequado. Isenta de insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por
estes provocados, conforme Resolução 12/78 da CNNPA. Deve ter pouco tempo de estocagem.
39

3007002000931 VINAGRE DE VINHO BRANCO

EMBALAGEM

20

R$ 4,96

R$ 99,20

Vinagre de vinho branco. O álcool etílico contido na matéria prima, que é o vinho, 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 branco. 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
R$
25.651,34

3007 - GENEROS ALIMENTICIOS
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Expedição

Data

Rubrica

Autorização

Data

Rubrica

R$ 1.330,00
Total R$ 26.981,34

Almoxarifado

Data

Rubrica

Recebimento

Data

Rubrica
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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 18/05/2022 03:43

Compras

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES
Licitação: 23292.015384/2022-14 - PE 11103/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.
Tipo:
MATERIAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especificação do Item
Requisição

Unid.

Marca

Proposta

Quant.
Int.

Quant.
Ext.

Quant.
Total

Valor Unit.

Total

Unidade
Unidade
Gestora

1 3007002000341 - CATMAT: 0
quilograma
---60
0
60
--ACÉM BOVINO
Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em
peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
2 3007002000343 - CATMAT: 0
quilograma
---100
0
100
-ALCATRA COM MAMINHA E PICANHA OU ALCATRA COMPLETA
Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de novilho, também chamado de alcatra-grossa, coice e alcatre. A alcatra completa compreende o miolo da
alcatra, a picanha e a maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6 kg em média. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50

--

3 3007002000342 - CATMAT: 0
quilograma
---30
0
30
--ALCATRA EM PEÇA
Alcatra em peça de 2,5 a 2,8kg. Corte de novilho, em francês é chamado de rumsteck e em inglês rump. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
4 3007002000914 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---200
0
200
--AMEIXA PRETA SEM CAROÇO.
Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de tamanho médio, uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser acondicionada em embalagem original de fábrica,
isenta de fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos. 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. A embalagem deve conter aproximadamente 250 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
5 3007003005372 - CATMAT: 0
PACOTE
---150
0
150
--ARROZ BRANCO
Arroz branco. Arroz branco descascado e polido, com grão longo e fino, na coloração branca, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg do produto. Produto industrializado que ao
ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa e a maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar grãos com estrias longitudinais
visíveis a olho nú. Embalado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. 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 33 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
120
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
6 3007002000801 - CATMAT: 0
PACOTE
---20
0
20
-ARROZ INTEGRAL TIPO AGULHINHA
Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi retirada apenas da casca bruta. Preserva intactos o gérmen e a camada externa do grão, nos quais se concentram a maior
parte dos nutrientes como as proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais. O arroz integral tipo agulhinha tem como característica grãos longos e quantidade
menor de amido. Embalagem íntegra em plástico resistente e transparente, permitindo a visualização do produto. A embalagem deve conter 1 kg do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
12
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
8

--

7 3007002003354 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---120
0
120
-AZEITE DE DENDÊ
Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não amassadas) ou de vidro, resistentes, que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 200 ml do
produtos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos 2 anos a cada
recebimento e informações nutricionais.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
70

--

8 3007002003391 - CATMAT: 0
UNIDADE
---80
0
80
--AZEITONA VERDE, SEM CAROÇO, EM CONSERVA
Azeitona verde, sem caroço, em conserva. Azeitona verde, graúda, sem caroço, acondicionada em embalagem limpa, resistente, atóxica, contendo aproximadamente 160
g de peso líquido drenado. 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. Prazo de entrega
de 07 dias consecutivos.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
TOTAL LICITADO:
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item Especificação do Item

Unid.

Marca

Quant.
Int.

Proposta

Requisição

Unidade
Unidade
Gestora

2716/2022

11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

Quant.
Ext.

Quant.
Total

Valor Unit.

Total

30

9 3007002000320 - CATMAT: 0
quilograma
---50
0
50
--BACON EM MANTA
Bacon em manta. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e e gordura devidamente preparada em salmoura com
conservadores (nitrato e nitrito de sódio), antioxidante (eritorbato de sódio). Processo de defumação suave. Produzido e embalado em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
10 3007003001239 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---40
0
40
--BACON FATIADO
Bacon fatiado. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e gordura devidamente preparada em salmoura com
conservadores: nitrato e nitrito de sódio; antioxidante: eritorbato de sódio. Processo de defumação suave. Apresentação em fatias finas e uniformes. Embalagem à vácuo
contendo aproximadamente 250 g do produto. Produzido e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
11 3007003001360 - CATMAT: 0
quilograma
---20
0
20
--BANHA DE PORCO
Banha de porco. Gordura suína genericamente conhecida como banha foi definida pelo artigo 278 do RIISPOA: “Entende-se por banha, genericamente, o produto obtido
pela fusão de tecidos adiposos frescos de suínos ou de matérias primas outras como definido neste Regulamento”. Os métodos analíticos físicos e químicos preveem para
a banha os exames de umidade e volatilidade, acidez, provas de ranço, índice de peróxidos, provas para antioxidantes, ponto de fusão e gorduras estranhas, contendo
triestearina. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
5
12 3007002003593 - CATMAT: 0
LATA
---20
0
20
--BEBIDA ENERGÉTICA DE SABOR TRADICIONAL
Bebida energética de sabor tradicional – embalagem em alumínio com volume entre 250 ml a 300 ml do produto. Sabor da bebida tradicional. Data de fabricação, data de
validade e informações nutricionais constantes no rótulo do produto. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Marca de
referência de qualidade: Red Bull
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
13 3007002000089 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---60
0
60
--BICARBONATO DE SÓDIO
Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação culinária em geral, pó branco, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos e sujidades. Usado no
cozimento de verduras para restaurar sua cor natural e no lugar de fermento em pó como na preparação de bolachas, biscoitos, pés de moleque e bolos. Embalagem em
polietileno resistente, transparente no centro para poder visualizar o produto interiormente. A embalagem deve conter 80 g de peso líquido do produto, informações
nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote e peso. O produto deve estar em perfeito estado de conservação, sem umidade e qualquer alteração de aroma,
coloração e características sensoriais.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
35
14 3007002000807 - CATMAT: 0
PACOTE
---30
0
30
-BOLACHA OU BISCOITO CHAMPAGNE
Bolacha ou biscoito champagne. Biscoito doce tipo champagne, formato retangular ovalado, coberto com açúcar. Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico,
hermeticamente vedados e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. Produzido, embalado em entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente. Embalagem contendo aproximadamente 150 g, Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10

--

15 3007002000870 - CATMAT: 0
CAIXA
---80
0
80
--CACAU EM PÓ
Cacau em pó. O produto não deve conter glúten. Acondicionado em embalagem interna de papel e externa de papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou
sinais de umidade. 100% cacau. A embalagem deve conter aproximadamente 200 g do produto . Marca de referência de qualidade: Garoto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80
16 3007002000858 - CATMAT: 0
PACOTE
---35
0
35
-CANJICA
Canjica. Grãos de milho branco selecionados de alta qualidade embalados em pacote com 500 g do produto. Marca de referência de qualidade: Yoki.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
35

--

17 3007003001409 - CATMAT: 0
quilograma
---100
0
100
CARNE MOÍDA TIPO PATINHO
Carne moída tipo patinho. Carne moída de 1ª de patinho, produzida e embalada em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100

--

--

18 3007003001653 - CATMAT: 0
CAIXA
---15
0
15
--CHÁ DE HORTELÃ
Chá de hortelã. Caixa com 15 sachês de 1g. Chá, sabor hortelã. Constituído de folhas de hortelã de espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor:
verde pardacenta Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da entrega. Acondicionado em sachê
envelopado. Embalado em caixa de papel cartão contendo 15 sachês de aproximadamente 1 g cada. Condições gerais de acordo com a NTA 41 (Decreto 12.486 de
20/10/78).
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
19 3007002003786 - CATMAT: 0
CAIXA
---20
0
20
--CHÁ VERDE
Chá verde. Caixa com 15 sachês e peso total de aproximadamente 25,5 g. Chá verde. Constituído pelas folhas novas e brotos de várias espécies do gênero "Thea" (Thea
sinensis e outras). Não fermentado, submetido à secagem. De espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor: verde pardacenta. Sem qualquer outro
aroma, somente chá-verde. Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da entrega. Acondicionado em
sachê envelopado. Embalado em caixa de papel contendo 15 sachês. Condições gerais de acordo com a NTA-41 (Decreto 12.486 de 20/10/78).
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
20 3007002000350 - CATMAT: 0

quilograma

--

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

--

--

30

0

30
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CHARQUE
Charque. Produzido a partir de carnes de novilho vacum de primeira, proveniente da salga forte e total desidratação da carne escolhida. Também conhecido como xarqui.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
21 3007003005349 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---CHIA
Chia. Ingredientes: sementes de chia. Própria para consumo humano. Embalagem com 150 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

10

0

10

--

--

10

22 3007002000901 - CATMAT: 0
CAIXA
---40
0
40
--CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL
Chocolate em pó solúvel. Chocolate em pó solúvel contendo cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. Não deve conter glúten. Embalagem interna de papel e externa
de papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou sinais de umidade. Aproximadamente 50% cacau. A embalagem deve conter aproximadamente 200 g do
produto. Marca de referência de qualidade: Nestlé.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
23 3007002000952 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---30
0
30
--COLORÍFICO EM PÓ
Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo.
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 100 g do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega
do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
24 3007002000818 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---50
0
50
--COMINHO EM PÓ
Cominho em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 60
g de peso líquido do produto. 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
25 3007002000987 - CATMAT: 0
quilograma
---100
0
100
-CONTRAFILÉ COM OSSO PARTE FRONTAL
Contrafilé com osso,corte de novilho, situa-se na parte frontal do animal e vem com 7 costelas finais medindo 20 cm de comprimento, também acompanha as vértebras
lombares. Peso mínimo 4 kg e máximo 12,5 kg por peça. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60

--

26 3007002000353 - CATMAT: 0
quilograma
---35
0
35
-COSTELA BOVINA COM OSSO E MAGRA
Costela bovina com osso e magra. Costela bovina cortada em tiras de 1 kg à 1,5Kg, com osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
35

--

27 3007002000354 - CATMAT: 0
quilograma
---60
0
60
--COXÃO MOLE
Coxão mole de 1ª qualidade em peça de 6 a 7kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em
peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
28 3007002003837 - CATMAT: 0
CAIXA
---250
0
250
--CREME DE LEITE - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
Creme de leite em embalagem 200 g. Creme de leite, pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado em embalagem longa vida com aproximadamente 200 g de
peso líquido+C204, atóxica, limpa, não violado, resistente. 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. Validade mínima a contar da data de entrega: 6
meses. Entrega Câmpus Florianópolis-Continente
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
150
29 3007002000828 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---30
0
30
--CURRY EM PÓ
Curry em pó. Puro, 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 50 g de peso líquido do
produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
30 3022001000279 - CATMAT: 0
UNIDADE
---1200
0
1200
--DETERGENTE CONTINENTE
Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos e utensílios na área de processamento de alimentos. Sem corantes e sem perfume, hipoalérgico,
concentrado. Apresentar a notificação do produto na Anvisa / Ministério da Saúde. Embalagem em plástico flexível e resistente com 500 ml, com bico dosador. Padrão de
qualidade de referência: limpol, minerva ou Minuano. Apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Entrega no Campus
Florianópolis Continente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
500
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
700
31 3007002000079 - CATMAT: 0

Pote

--

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

--

--

90

0

90

--

--
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DOCE DE LEITE CREMOSO
Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico limpo, não amassado, não estufado, com lacre em alumínio e tampa em polietileno, resistente que garanta
a integridade do produto até o momento do consumo. Deve conter aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. 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 56 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. Marca de
referência de qualidade: Tirol ou Mumu.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
32 3007003001522 - CATMAT: 0
PACOTE
---40
0
40
--ERVILHA CONGELADA
Ervilha congelada. Ervilha verde processada, comum, selecionada, em grãos, higienizada, congelada, firme e intacta. Aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Livre de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem contendo aproximadamente 300 g, de polietileno, esterilizada. Condições gerais de acordo com a portaria CVS-06
de 10/03/99.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
33 3007002000097 - CATMAT: 0
FRASCO
---100
0
100
--ESSÊNCIA DE BAUNILHA
Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro e homogênea. Embalada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em
perfeito estado e apresentar identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade com no mínimo de 6 meses. O frasco deve conter 30 ml
do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
34 3007002000117 - CATMAT: 0
FRASCO
---30
0
30
--ESSÊNCIA DE PANETONE
Essência de panetone. Essência de panetone líquida, límpida, clara E homogênea. Embalada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em
perfeito estado e apresentar identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e data de validade. O produto deve ter validade de no mínimo de 6 meses
na entrega. O frasco deve conter 30 ml do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
5
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
35 3007001003815 - CATMAT: 0
PACOTE
---80
0
80
--FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA: EMBALAGEM DE 500G FARINHA 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. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. MARCA DE
REFERÊNCIA: YOKI - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
36 3007002000832 - CATMAT: 0
PACOTE
---150
0
150
-FARINHA DE ROSCA EM FLOCOS PARA EMPANAR TIPO JAPONESA
Farinha de rosca em flocos para empanar tipo japonesa. Farinha de rosca flocada produzida a partir de farinha de trigo, glicose, fermento, gordura hidrogenada e sal.
Própria para empanar. Utilizada na cozinha japonesa. A embalagem deve estar em perfeito estado, dentro do prazo de validade. Embalagem com de 200 g do produto.
Marcas de referência de qualidade: Panko e Nissin.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
90

--

37 3007002000834 - CATMAT: 0
PACOTE
---150
0
150
--FARINHA DE TAPIOCA
Farinha de tapioca. Alimento proveniente do processamento da mandioca para a elaboração de bolos, pudins, cremes. Farinha branca, apresentada em grãos grandes
diferente da goma de mandioca e diferente do polvilho. Não pode apresentar mofos ou insetos. Produzido, embalado e entregue conforme legislação vigente. A embalagem
deve conter 500 g de peso líquido do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
150
38 3007001000598 - CATMAT: 0
Kg
---2500
0
2500
--FARINHA DE TRIGO
Farinha de trigo - Embalagem 1kg: Farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido à 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%, cinzas até 0,80%, falling number mínimo de 240 segundos,
ausência de sujidades, parasitos e larvas, determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Embalagem em conformidade com a legislação sanitária vigente,
contendo 1 quilo. Conter data de fabricação, a qual não deve ser superior a 30 dias no ato da entrega, validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega na unidade
requisitante.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
2500
39 3007003001622 - CATMAT: 0
PACOTE
---40
0
40
--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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
40 3007002003361 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---200
0
200
--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 íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem deve conter 01 kg do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200
41 3007003001664 - CATMAT: 0

PACOTE

--

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

--

--

60

0

60

--

--
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FEIJÃO PRETO
Feijão preto. Feijão preto embalado em pacote de com 1 kg do produto, classe preto, novo, de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente, resistente. Registro no
Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
42 3007003001665 - CATMAT: 0
PACOTE
---60
0
60
-FEIJÃO VERMELHO
Feijão vermelho. Feijão vermelho embalado em pacote com 1 kg do produto, classe cores, novo de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente, resistente.
Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

--

43 3007002000120 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---150
0
150
--FERMENTO QUÍMICO
Fermento químico. Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante. A embalagem deve ter 100 g de peso líquido.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
44 3007002001000 - CATMAT: 0
quilograma
---80
0
80
-FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO
Filé de peito de frango congelado IQF (Individually Quick Frozen, técnica de congelamento rápido que congela as peças uma a uma.) Filé de peito de frango sem pele e
sem osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80

--

45 3007002003507 - CATMAT: 0
quilograma
---40
0
40
--FILÉ MIGNON BOVINO COM CORDÃO
Filé mignon bovino COM cordão de 1,2 à 1,5Kg. Corte de novilho, também conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo (espanhol), filet (francês) ou tenderloin
(inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
46 3007003001385 - CATMAT: 0
quilograma
---80
0
80
--FILÉ MIGNON BOVINO SEM CORDÃO
Filé mignon bovino ou filé mignon bovino limpo, SEM cordão de 1,2 à 1,5kg. Corte de novilho, também conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo (espanhol),
filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80
47 3007002000380 - CATMAT: 0
quilograma
---25
0
25
-FRANGO CORTADO A PASSARINHO SEM TEMPERO CONGELADO
Frango cortado a passarinho, sem tempero, congelado. Peito, asas, dorso, coxas e sobrecoxas de frango sem tempero. Produzido em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25

--

48 3007002000381 - CATMAT: 0
quilograma
---200
0
200
-FRANGO INTEIRO CONGELADO
Frango inteiro congelado. Frango inteiro com miúdos, sem tempero pesando entre 1,9 e 2,5 kg. Produzido e embalado de acordo com as normas da legislação sanitária
vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200

--

49 3007002000997 - CATMAT: 0
quilograma
---40
0
40
-GALETO CONGELADO
Galeto congelado. Galeto inteiro, sem miúdos, pesando entre 600 e 800 g. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40

--

50 3007002000080 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---20
0
20
--GELEIA DE AMORA CREMOSA
Geleia de amora 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
5
51 3007002000083 - CATMAT: 0
Pote
---20
0
20
-GELEIA DE UVA CREMOSA, BRILHOS
Geleia de uva 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
5

--

52 3007002000084 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---40
0
40
--GOIABADA EM MASSA
Goiabada em massa, tipo de corte. Acondicionada em embalagem plástica, não amassada, não estufada, íntegra, sem rasgos ou furos, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas da NTA 28 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. A embalagem deverá conter
aproximadamente 400 g do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
53 3007003001689 - CATMAT: 0
PACOTE
---40
0
40
-GRÃO-DE-BICO
Grão-de-bico. Grão-de-bico embalado em pacote plástico com 500 g do produto, tipo 1, nova, de primeira qualidade. Embalagem plástica, transparente, resistente e
íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de
entrega.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
TOTAL LICITADO:
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54 3007003001648 - CATMAT: 0
Pote
---150
0
150
--IOGURTE NATURAL DESNATADO
Iogurte natural desnatado fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte desnatado, natural, obtido de leite pasteurizado desnatado, sem adição de polpa de frutas ou
saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30 dias, a partir da data de
recebimento. 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
150
55 3007003001647 - CATMAT: 0
Pote
---250
0
250
--IOGURTE NATURAL INTEGRAL
Iogurte natural integral fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte integral, natural, obtido de leite pasteurizado, sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem
adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade máxima de 30 dias, a partir da data de recebimento. 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
250
56 3007003001675 - CATMAT: 0
GARRAFA
---350
0
350
--LEITE DE COCO INTEGRAL
Leite de coco integral. Natural, integral, homogeneizado, pasteurizado, para fins culinários, acondicionado em embalagens de vidro contendo 200 ml do produto, contendo
3 g de gorduras totais e 2,7 g de gorduras saturadas, sem concentração significativa de sódio. Ingredientes: leite de coco, água, conservador INS 202, INS 211 e INS 223,
Acidulante INS 330 e espessante INS 466. 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. Marca
de referência de qualidade: Sococo.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
350
57 3007002004890 - CATMAT: 0
GARRAFA
---80
0
80
--LEITE DE COCO LIGHT
Leite de coco light. Natural, com reduzido teor de gordura homogeneizado, pasteurizado, para fins culinários, acondicionado em embalagens de vidro contendo 200 ml do
produto, contendo 1,5 g de gorduras totais e 1,4 g de gorduras saturadas, sem concentração significativa de sódio. Ingredientes: Conservador INS202, INS 211 e INS 223,
espessante INS 466 e INS 407, estabilizante INS 412. 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. Marca referência de qualidade: Sococo.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80
58 3007002000906 - CATMAT: 0
CAIXA
---500
0
500
--LEITE INTEGRAL
Leite integral. Leite de vaca, sem adulterações, integral, acima de 3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em
embalagem longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada, validade até 04 meses. 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. A embalagem deverá conter 01 litro do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
500
59 3007002000890 - CATMAT: 0
CAIXA
---200
0
200
--LEITE SEMIDESNATADO COM BAIXO TEOR DE LACTOSE
Leite semidesnatado com baixo teor de lactose. Leite de vaca, sem adulterações, semidesnatado, com teor reduzido de lactose, com 0,6 a 2,9% de gordura, líquido, cor
branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada, de 01 litro, validade até
04 meses. 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200
60 3007003001688 - CATMAT: 0
PACOTE
---60
0
60
-LENTILHA SECA
Lentilha seca. Lentilha embalada em pacote plástico com 500 g do produto, tipo 1, nova, de primeira qualidade. Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra.
Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60

--

61 3007003001366 - CATMAT: 0
quilograma
---20
0
20
--LINGUIÇA DE PERNIL
Linguiça de pernil. Linguiça de carne de pernil suíno cortada a faca, com pouco teor de gordura. Produzida em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação
vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
62 3007002000322 - CATMAT: 0
QUILO
---50
0
50
--LINGUIÇA TIPO CALABRESA ENTREGA CAMPUS CONTINENTE
Lingüiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com carnes bovina, suína, trituradas ou picadas. Produzida e embalada em conformidade com as normas
estabelecidas pela legislação correspondente. Embalagem: com diretrizes exigidos pelas leis, destacando o nome do produtor, selo do SIF, data de fabricação e validade,
sendo que a validade não poderá ser inferior a 5 meses no ato da entrega, empacotadas a vácuo com peso líquido de 1 a 3 quilos. Transporte: veículo com carroceria
fechada, isotérmico e certificado de vistoria, concedido pela autoridade sanitária.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
63 3007002003398 - CATMAT: 0
EMBALAGEM --LINHAÇA MARROM
Linhaça marrom. Semente de linho marrom. Produto de grau alimentício. Embalagem 200g.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE

--

64 3007002003977 - CATMAT: 0

--

quilograma

--
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LOMBO SUÍNO SEM OSSO
LOMBO SUÍNO , CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CAIXA
LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADAS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS 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 E
ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 03 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE
MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
65 3007002000881 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---20
0
20
--MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO OU CAPELLINI
Macarrão tipo cabelo de anjo ou capellini. Macarrão seco com ovos tipo cabelo de anjo ou capellini. Produto embalado em polietileno resistente, que permita visualizar o
produto. A embalagem deve conter 500 g do produto. Na embalagem deve constar data de fabricação e validade do produto, informações nutricionais, modo de preparo e
tempo de cozimento. Marca de referência de qualidade: Barilla.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
66 3007002000106 - CATMAT: 0
CAIXA
---120
0
120
--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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
120
67 3007002000107 - CATMAT: 0
PACOTE
---100
0
100
--MASSA FOLHADA LAMINADA
Massa folhada laminadagem. Massa folhada resfriada e laminada no tamanho 25 x 40cm, espessura aproximada de 2,5mm e enrolada, pronta para uso. Deve ser
acondicionada com interfolhamento entre as laminas de massa. A embalagem deve ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem
deve conter 01 kg do produto. Marca de referência de qualidade: Arosa.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
68 3007002004415 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---20
0
20
--MASSA FOLHADA LAMINADA 300G
Massa folhada laminada crua congelada, pronta para o uso. Massa folhada elaborada estruturadamente em várias camadas intercaladas de massa e gordura, feitas
através de sucessivas dobras.Depois de manuseada e assada adquire aspecto folhado crocante. Pode ser fornecida em bloco único congelado ou ja aberta com espessura
aproximada de 2,5mm e enrolada acondicionada com interfolhamento plástico entre as lâminas de massa congelada no tamanho aproximado de 25 x 40cm. A embalagem
deve ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter de 300g a 400g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
69 3007002000085 - CATMAT: 0
Pote
---120
0
120
--MEL PURO DE ABELHA
Mel puro de abelha, de flor de laranjeira. Produto natural, elaborado por abelhas a partir do néctar das flores de laranjeira, coletado e transformado por dois processos
básicos, um físico, evaporação de água e outro químico, adição de enzimas. Deve apresentar registro no ministério da agricultura SIF 3070. Embalado em pote plástico de
polietileno, transparente fosco e resistente. A embalagem deve conter 500 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
120
70 3007002000078 - CATMAT: 0
UNIDADE
---100
0
100
--MELADO DE CANA
Melado de cana, líquido xaroposo obtido pela evaporação do caldo de cana, ou a partir da rapadura, por processos tecnológicos adequados. Elaborado com matéria-prima
não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais ou vegetais. Sem qualquer tipo de corante, natural ou artificial, conservante ou edulcorantes.
Aspecto líquido xaroposo e denso (viscoso), cor amarelo âmbar. Cheiro característico e gosto doce. Poderá apresentar no máximo 25% p/p de umidade, acidez em solução
normal máxima de 10% v/p, glicídeos totais de um mínimo de 50% p/p e no máximo 6% p/p de resíduo mineral fixo (cinzas). Ausência de sujidades, parasitas, larvas e
insetos ou seus fragmentos. Apresentar registro no ministério da agricultura. Embalagem de plástico, polietileno resistente, transparente e opaco, deve constar na
embalagem data de fabricação e de validade de no mínimo 12 meses. A embalagem deve conter aproximadamente 250g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
71 3007001003824 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---200
0
200
--MILHO VERDE CONGELADO - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
MILHO CONGELADO. MILHO VERDE PROCESSADO, COMUM, SELECIONADO, EM GRÃOS, HIGIENIZADO, CONGELADO, FIRME E INTACTO. ASPECTO COR,
CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 300 G, DE
POLIETILENO, ESTERILIZADA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO. - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200
72 3007003001677 - CATMAT: 0
LATA
---155
0
155
--MILHO VERDE EM CONSERVA
Milho verde em conserva. Milho verde em conserva conservado com o líquido da conserva, condicionado em embalagem de folha de flandres ou alumínio limpa, resistente,
atóxica, isenta de ferrugem, não amassada. Embalagem contendo entre 170 e 200 g do produto, 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
155
73 3007002003510 - CATMAT: 0
PACOTE
---25
0
25
--MIRTILO OU BLUEBERRY CONGELADO
Mirtilo ou blueberry congelado. Fruta in natura congelada tipo: mirtilo. 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 roxa 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. Embalagem com 1kg de mirtilo congelado.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
74 3007002000768 - CATMAT: 0

EMBALAGEM

--
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MIX DE PIMENTA EM GRÃO COM MOEDOR MANUAL
Mix de pimenta em grão, com moedor manual. Mistura de pimenta calabresa, pimenta do reino branca e preta, pimenta rosa e da jamaica. Embalagem de 40 g a 50g de
peso líquido do produto e moedor. Marca de referência de qualidade: Chelli.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
70
75 3007002000912 - CATMAT: 0
FRASCO
---25
0
25
-MOLHO DE PIMENTA VERDE TIPO GREEN SAUCE
Molho de pimenta verde tipo green sauce. Molho de pimentas feito a partir da pimenta verde jalapeño mexicana que é uma seleção especial da pimenta suave
anteriormente denominada Jalapa. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. O frasco deve conter 60 ml do produto. Marca de
referência de qualidade: Tabasco.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25

--

76 3007002000797 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---100
0
100
--MOLHO DE SOJA LIGHT OU SHOYO LIGHT
Molho de soja light ou shoyo light. Fornecido em embalagem com 150 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da fermentação de soja com a ou outro cereal ou
amiláceo, de sabor salgado, 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, data de fabricação e
validade, número do lote e quantidade do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
77 3007002000796 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---100
0
100
--MOLHO DE SOJA SALGADO OU SHOYO SALGADO
Molho de soja salgado ou shoyo salgado. Fornecido em embalagem 500 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da fermentação de soja com trigo ou outro cereal ou
amiláceo, de sabor salgado, 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, data de fabricação e
validade, número do lote e quantidade do produto. Marca de referência de qualidade: Sakura.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
78 3007002000885 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---200
0
200
-MOLHO DE TOMATE VERMELHO
Molho de tomate vermelho. Molho de tomate tradicional, feito com tomates selecionados, embalado em sachê de 340 g de peso líquido do produto. A embalagem deve
conter informações nutricionais, data de fabricação e validade e peso. Marca de referência de qualidade: Arisco.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200

--

79 3007002000810 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---37
0
37
-MOLHO INGLÊS
Molho inglês. Molho inglês tipo worcestershire. Condimento preparado com água, vinagre, sal, açúcar, especiarias, corante caramelo e fécula de mandioca. Não contém
glúten. Embalagem de polietileno transparente e resistente, em perfeito estado, sem amassados, vazamentos, ou matérias estranhas. Na embalagem deve conter
informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote, e peso completo do produto. Fornecido em embalagem com 150 ml do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
37

--

80 3007002000862 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---90
0
90
--MOSTARDA AMARELA TIPO AMERICANA
Mostarda amarela tipo americana. Mostarda processada consistente com os seguintes ingredientes: água, vinagre, mostarda, açúcar, sal, amido, cúrcuma, canela, glicose,
pimenta-do-reino, noz-moscada e conservador benzoato de sódio. Não contém glúten. A embalagem deve conter no mínimo 200 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
90
81 3007002000863 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---90
0
90
--MOSTARDA ESCURA
Mostarda escura. Mostarda escura, contendo: vinagre, água, semente de mostarda escura, açúcar, glicose, sal, pimenta do reino, noz-moscada e conservador INS 211.
Embalada em bisnaga de polietileno resistente, opaco, com rótulo contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade e número do lote. A embalagem deve
ter aproximadamente 200 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
90
82 3007002000364 - CATMAT: 0
quilograma
---30
0
30
--MÚSCULO BOVINO
Músculo bovino. Corte de novilho também conhecido como braço e mão de vaca. Pode ainda ser chamado de tortuga (espanhol), jarret ou gîte de devant (francês) ou fore
shank (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
83 3007002004658 - CATMAT: 0
Kilograma
---20
0
20
--NABO COMPRIDO OU JAPONES KG
NABO COMPRIDO, TAMBÉM CONHECIDO COMO NABO JAPONÊS OU MINOWASE. VERDURA IN NATURA TIPO: NABO. ESPÉCIE: COMUM. APLICAÇÃO:
ALIMENTAR. APRESENTAÇÃO: MADURO, COMPRIDO, FIRME, ÍNTEGRO, GRANDE, SEM RACHADURAS, COM CASCA LISA E LUSTROSA, SEM MANCHAS, SEM
PODRIDÃO, SEM DEFORMAÇÕES. COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA E UNIFORME. BEM DESENVOLVIDO COM TAMANHO UNITÁRIO MÉDIO 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
84 3007003001649 - CATMAT: 0
quilograma
---40
0
40
--NOZ PECAN INTEIRA
Noz pecan inteira. Inteira, sem casca, da melhor qualidade, à granel. 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
85 3007002000917 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---90
0
90
--NOZ-MOSCADA INTEIRA
Noz-moscada inteira. Amêndoa da Myristica fragana Hout, inteiras, secas, desprovidas de seu envoltório. Pode ser recoberta por uma película de cal ou de carbonato de
cálcio mas o peso desta camada não deve exceder a 1% de cálcio, calculado em CaO (óxido de cálcio). Aspecto: amêndoa ovoide, de superfície ponteada e reticulada.
Cor: castanho-claro. Cheiro: forte, aromático. Sabor: picante, fracamente amargo. 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 8 g de
peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve conter 08 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
90
TOTAL LICITADO:
R$ 0,00
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86 3007001000615 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---250
0
250
-ÓLEO DE GIRASSOL - EMBALAGEM 900ML
(Óleo de girassol - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml. 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
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
150

--

87 3007003001661 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---100
0
100
--ORÉGANO
Orégano. Embalagem com 100 g do produto. Folhas da planta Origanum vulgare L., popularmente conhecido como "Orégano", acompanhada ou não de pequena porção
de sumidades florais. Sãs, limpas e secas. Aspecto: folha ovalada seca. Cor: verde-pardacenta. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Livre de sujidades, parasitas, fungos ou
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 100vg de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
88 3007003001407 - CATMAT: 0
quilograma
---50
0
50
--OSSO BUCO - CANELA BOVINA TRASEIRA COM MÚSCULO INTEIRO
Osso buco - Canela bovina traseira com músculo em cortes transversais de 3 a 4 cm cada. Corte de novilho bovino, também conhecido como músculo duro, músculo da
perna e canela. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
89 3007003001666 - CATMAT: 0
Pote
---50
0
50
--OVO DE CODORNA EM CONSERVA
Ovo de codorna em conserva. Ovo de codorna em conserva, embalado em embalagem de vidro com aproximadamente 300 g do produto drenado, contendo os seguintes
ingredientes: ovo, sal, ácido acético e água. O líquido deve ser transparente e os ovos devem estar íntegros em sua natureza, sem mudanças das características naturais
do produto. 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 3 meses a contar da data de entrega do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
90 3007002003787 - CATMAT: 0
UNIDADE
---200
0
200
--PALMITO DE PUPUNHA
PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA. PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO, TENRO, ESBRANQUIÇADO, PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS HIGIÊNICOSANITÁRIAS ESTABELECIDAS, GARANTINDO A SEGURANÇA ALIMENTAR. EMBALAGEM EM VIDRO CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LÍQUIDO
DRENADO. 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
200
91 3007002003754 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---80
0
80
--PÃO DE FORMA SEM CASCA
Pão de forma sem casca. Pão de forma, sem casca, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, pesando aproximadamente 350 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. Validade máxima de 10 dias.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
92 3007002000823 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---30
0
30
--PÁPRICA DOCE EM PÓ
Páprica doce em pó. Condimento em pó produzido a partir de pimentas vermelhas de tamanho médio, obtidas da espécie Capsicum annuum. Pura, livre de sujidades,
parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 50 g de peso líquido 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
93 3007002000367 - CATMAT: 0
quilograma
---60
0
60
--PATINHO
Patinho de 1ª qualidade em peça pesando em torno de 3 a 3,5 kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
94 3007002000999 - CATMAT: 0
quilograma
---100
0
100
-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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
70
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30

--

95 3007002000379 - CATMAT: 0
quilograma
---60
0
60
-PEITO DE FRANGO CONGELADO
Peito de frango congelado. Peito de frango com pele e osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Apresentado em
embalagem contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60

--

96 3007002000884 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---70
0
70
--PENNE TIPO GRANO DURO
Penne tipo grano duro. Macarrão tipo penne, de grano duro (com farinha de grano duro). Embalagem com 500 g do produto, de papelão resistente, íntegra, sem sinais de
violação, com um local em polipropileno resistente e transparente que permita a visualização do produto, contendo informações nutricionais, data de fabricação, data de
validade, número do lote e peso.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
70
TOTAL LICITADO:
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97 3007003001668 - CATMAT: 0
Pote
---50
0
50
--PEPINO EM CONSERVA
Pepino em conserva. Vegetal em conserva, tipo: pepino cornichons, aplicação: alimentar. Características: pepinos de tamanhos regulares, em conserva de salmoura suave,
embalados em vidros hermeticamente fechados, com peso líquido drenado aproximado de 300 g. 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
98 3007001003475 - CATMAT: 0
LATA
---60
0
60
--PÊSSEGO EM CALDA
Pêssego em calda. Pêssego cortado em metades. Embalagem conforme as exigências da legislação, resistente, íntegra, sem sinais de violação, contendo informações
nutricionais, data de fabricação, data de validade, número do lote, e peso. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Embalagem contendo entre 450g
e 500g de peso drenado. Marcas de referência: Hemmer, Vega e Schramm.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
60
99 3007002000769 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---225
0
225
--PIMENTA DO REINO EM GRÃO
Pimenta do reino em grão. Fruto da Piper nigrum L., com adequado estágio de maturação, fervidos e dessecados. Forma: globular. Diâmetro: de 4 a 7 mm. Superfície:
rugosa. Cor: preta. Cheiro: pungente. Sabor: picante. Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou 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 65 g de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
225
100 3007003001494 - CATMAT: 0
PACOTE
---100
0
100
--POLPA DE PITANGA CONGELADA
Polpa de pitanga congelada. Polpa da fruta pitanga congelada, embalada em pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem contendo 100g do produto. Produzido,
embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
101 3007003001684 - CATMAT: 0
PACOTE
---150
0
150
-POLVILHO AZEDO.
Polvilho azedo. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de 18%, acidez em ml de solução 5%, 80% de amido,
resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50

--

102 3007003001685 - CATMAT: 0
PACOTE
---150
0
150
-POLVILHO DOCE
Polvilho doce. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de 18%, acidez em ml de solução 1%, 80% de amido,
resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50

--

103 3007002000335 - CATMAT: 0
quilograma
---15
0
15
-PRESUNTO MAGRO EM PEÇA
Presunto magro em peça. Presunto cozido inteiro, sem capa de gordura, elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente - SIF. Marcas de referência de qualidade: Perdigão ou Sadia.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15

--

104 3007003001374 - CATMAT: 0
quilograma
---50
0
50
--PRESUNTO MAGRO FATIADO
Presunto magro fatiado. Presunto cozido em fatias finas, sem capa de gordura, elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente - SIF.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
105 3007003001587 - CATMAT: 0
quilograma
---30
0
30
--QUEIJO BRIE
Queijo brie. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou em embalagem individual, 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 unidades requisitante. Ingredientes: Leite pasteurizado, cloreto de
sódio (sal), fermentos láticos, coalho e penicillium candidum (crosta branca).
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
106 3007002004914 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---30
0
30
--QUEIJO CAMEMBERT 125 GRAMAS
Queijo camembert embalagem de 125 gramas. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou embalagem individual, 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 unidades requisitante. Marca de
referência de qualidade: Serrabella e Campo lindo.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
107 3007003001590 - CATMAT: 0
Pote
---30
0
30
--QUEIJO COTTAGE
Queijo cottage. Queijo cremoso tipo fresco, com textura cremosa e grumosa, de cor branca, sabor ligeiramente ácido e salgado, embalado em potes plásticos com
aproximadamente 250 g, atóxico, limpo, não violado, resistente. 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 unidades requisitante.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
108 3007003001592 - CATMAT: 0

quilograma

--
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QUEIJO EMMENTAL
Queijo emmental, semi duro, de longa maturação, sabor ligeiramente adocicado e frutado, com grandes e numerosas olhaduras, uniformes e brilhante, obtido de leite
pasteurizado, casca escovada e dura. 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. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante. Marca de referência de qualidade:
Serrabella.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
25
109 3007003001117 - CATMAT: 0
quilograma
---80
0
80
--QUEIJO GORGONZOLA
Queijo gorgonzola, massa semi-cozida, sabor forte e acentuado, com veios azuis esverdeados devido a ação do fungo Penicilium roqueforti, com ponto ideal de
maturidade, com textura cremosa, levemente quebradiça, 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. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
80
110 3007002000239 - CATMAT: 0
quilograma
---15
0
15
--QUEIJO GOUDA
Queijo gouda, obtido de leite pasteurizado, semi-dura, com coloração laranja, com cera externa, apresentando sabor característico. Embalagem 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 30 dias a partir da data de entrega
na unidades requisitante.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
15
111 3007003001119 - CATMAT: 0
quilograma
---50
0
50
--QUEIJO GRUYERE
Queijo gruyere, originado do leite pasteurizado, maturado, massa semi-dura, com olhaduras pequenas, textura ligeiramente granulosa, densa e compacta, consistência
aveludada, sabor levemente picante e suave, cor amarela, casca dura, seca e de cor castanho ferrugem 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. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na
unidades requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
112 3007003001597 - CATMAT: 0
quilograma
---120
0
120
--QUEIJO MUSSARELA
Queijo mussarela, 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. 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 unidades requisitante.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
120
113 3007002000786 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---10
0
10
-RAIZ FORTE EM CONSERVA
Raiz forte em conserva. Vegetal em conserva, tipo: raiz forte, aplicação: alimentar. Entrega do produto com validade maior de 6 meses e deve ter pouco tempo de
estocagem. Marcas de referência de qualidade: Hemmer ou Zilze. Embalagem contendo 90 g de peso líquido do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10

--

114 3007002000899 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---260
0
260
--REQUEIJÃO CREMOSO
Requeijão cremoso. Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor suave, levemente salgado, consistência cremosa. A embalagem deverá conter
aproximadamente 200 g do produto. Embalado em copo de vidro com tampa ou em pote plástico, atóxico, limpo, não violado, 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. Validade de no
máximo 60 dias.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
260
115 3007002000255 - CATMAT: 0
quilograma
---100
0
100
--RICOTA FRESCA
Ricota fresca, não-maturada, obtida do soro do leite de vaca, massa branca, consistência macia e quebradiça, sabor suave e cremoso, com textura leve, baixo teor de
gordura, sem passar por processo de defumação, sem ingredientes adicionais. 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, 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. Validade de no máximo 45 dias.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
116 3007003001686 - CATMAT: 0
PACOTE
---100
0
100
-SAGU
Sagu. Bolinhas de sagu, com coloração branca, formato redondo, perfeito e pequeno, obtidas da mandioca, não deve apresentar grãos partidos nem esfarelados. Deve
estar dentro do prazo de validade. A embalagem deve conter 500 g do produto. Grupo Tapioca, sub grupo sagu.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100

--

117 3007003001678 - CATMAT: 0
PACOTE
---300
0
300
--SAL GROSSO
Sal grosso. Sal de grau alimentício, não iodado, constituído por cristais de cloreto de sódio de granulometria de tamanho diferenciado (cristais grandes). Obtido através da
moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por lavagens sucessivas e separação/ seleção dos cristais. Todo o processo é rigidamente controlado, de
modo a fornecer um sal refinado com alto grau de pureza. Embalado em embalagem plástica com 1 kg do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
300
118 3007003001679 - CATMAT: 0

PACOTE

--
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--

--

500

0

500

--

--

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item Especificação do Item
Requisição

Unid.

Marca

Proposta

Quant.
Int.

Quant.
Ext.

Quant.
Total

Valor Unit.

Total

Unidade
Unidade
Gestora

SAL IODADO
Sal iodado. Sal de grau alimentício, iodado, constituído por cristais de cloreto de sódio de granulometria regular. Obtido através da moagem de sal in natura seguida de
processo de purificação por lavagens sucessivas. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de pureza. Embalado em
embalagem plástica com 1 kg do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
500
119 3007003001680 - CATMAT: 0
PACOTE
---30
0
30
--SAL IODADO LIGHT
Sal iodado light. Sal de grau alimentício, constituído por cristais de cloreto de potássio de granulometria regular, para dietas com restrição de sódio. Obtido através da
moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por lavagens sucessivas. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com
alto grau de pureza. Embalado em embalagem plástica com 500 g do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
120 3007002000788 - CATMAT: 0
PACOTE
---40
0
40
--SALSICHA SUÍNA
Salsicha suína. Salsicha suína tipo hot dog embalada em embalagem de polietileno resistente, que permita a visualização do produto. Pacote contendo 500 g do produto. O
produto só poderá ser adquirido se comprovada a inspeção no SIF/DIPOA. A embalagem deve apresentar informações sobre data de fabricação e validade do produto e
informações nutricionais.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
40
121 3007002000390 - CATMAT: 0
quilograma
---35
0
35
-SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO
Sobrecoxa de frango congelada IQF (Individually Quick Frozen, uma técnica de congelamento rápido que congela cada parte uma a uma). Produzida e embalada em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Embalagem contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
35

--

122 3007002000804 - CATMAT: 0
Pote
---50
0
50
--SORVETE DE CHOCOLATE
Sorvete de chocolate. Sorvete pasteurizado, cremoso, sabor de chocolate, fornecido em pote com 1,5 litros, validade até 24 meses. 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. Marcas de referência de qualidade: Kibon e
Nestlé.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
123 3007003001498 - CATMAT: 0
quilograma
---50
0
50
--UVA RUBI
Uva rubi. Fruta limpa, madura, firme, em cachos compactos. Grãos bem formados, sem manchas, sem podridão, sem cicatrizes, com presença de pruína (cera que recobre
os grãos). Isenta de danos profundos. Cor: do avermelhado ao roxo claro, com diferentes graus de saturação. Bem desenvolvida, com cachos pesando entre 250 e 300 g e
grau de maturidade adequado. Isenta de insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme Resolução 12/78 da CNNPA, com pouco tempo
de estocagem.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
124 3007002000317 - CATMAT: 0
UNIDADE
---150
0
150
-UVA-PASSA BRANCA SEM SEMENTE
Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa branca, sem semente, aplicação: alimentar. Embalagem em material plástico atóxico, apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida em embalagem com,
aproximadamente, 200 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
120
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30

--

125 3007002000318 - CATMAT: 0
UNIDADE
---180
0
180
--UVA-PASSA PRETA SEM SEMENTE
Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa pretas, sem semente, aplicação: alimentar. Embalagem em material plástico atóxico, apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida em embalagem contendo
entre 150 e 200 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
150
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
30
126 3007004001160 - CATMAT: 0
quilograma
---60
0
60
--VAGEM FRESCA
Vagem tipo holandesa ou macarrão fresca. Limpa, tenra, quebradiça, sem manchas, sem podridão, com mínimo ou nenhum teor de fibras. Cor verde, uniforme. Bem
desenvolvida, com diâmetro aproximado de 15 mm e comprimento entre 120 e 150 mm e grau de maturidade adequado. Isenta de insetos, larvas ou parasitas, bem como
de danos por estes provocados, conforme Resolução 12/78 da CNNPA. Deve ter pouco tempo de estocagem.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
50
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
10
127 3007002000931 - CATMAT: 0
EMBALAGEM ---120
0
120
--VINAGRE DE VINHO BRANCO
Vinagre de vinho branco. O álcool etílico contido na matéria prima, que é o vinho, é oxidado e transformado em ácido acético, sob a ação do ar na presença de microorganismos específicos. Este procedimento biológico, de origem natural, é denominado de acetificação e o produto final, assim obtido, é denominado de vinagre de vinho
branco. 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.
2304/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
100
2716/2022
11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
20

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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Solicitação de Orçamentos para Compra direta de Itens de gêneros alimentícios através de Dispensa de Licitação
Empresa: DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.934.961/0001-39
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 150. SALA 27 B. CAMPINAS, SÃO JOSÉ.
Nome do responsável:

VALDECI VALDIR BRUCH

Telefone: 48 9 8496- 1625
Item

1

2

3

E-mail: comercio.dmg@gmail.com
Data: 28/03/2022
Un. Med.

Quanti
dades

Valor
Unitário

Valor total:

Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de novilho, produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data
de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
inspeção do SIF.

quilograma

10

R$47,80

R$478,00

Água mineral com gás. Água mineral gaseificada artificialmente embalada em
garrafa de plástico ou vidro, contendo 500 a 510 ml do produto, apresentando data
de validade. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto.

EMBALAGEM

12

R$2,00

R$24,00

Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de novilho, também
chamado de alcatra-grossa, coice e alcatre. A alcatra completa compreende o
miolo da alcatra, a picanha e a maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6 kg
em média. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.

quilograma

10

R$67,00

R$670,00

Especificação

30

4

5

6

Alcatra em peça de 2,5 a 2,8kg. Corte de novilho, em francês é chamado de
rumsteck e em inglês rump. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.

quilograma

Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de tamanho médio,
uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser acondicionada em embalagem original de
fábrica, isenta de fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos.
A embalagem deve apresentar externamente dados de identificação, procedência,
EMBALAGEM
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. A embalagem deve conter
aproximadamente 250 g do produto.
Arroz branco. Arroz branco descascado e polido, com grão longo e fino, na
coloração branca, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg do produto. Produto
industrializado que ao ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa e
a maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar grãos
com estrias longitudinais visíveis a olho nú. Embalado em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a
EMBALAGEM
integridade do produto até o momento do consumo. 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 33 do Decreto Estadual número 12.486 de
20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir
da data de entrega na unidade requi itante. Pr o de entrega: 7 dias
utiv

4

R$62,00

R$248,00

9

R$25,00

R$225,00

13

R$5,95

R$77,35

31

7

Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi retirada apenas da casca bruta.
Preserva intactos o gérmen e a camada externa do grão, nos quais se concentram
a maior parte dos nutrientes como as proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e
minerais. O arroz integral tipo agulhinha tem como característica grãos longos e
quantidade menor de amido. Embalagem íntegra em plástico resistente e
transparente, permitindo a visualização do produto. A embalagem deve conter 1 kg
do produto.

PACOTE

9

R$6,88

R$61,92

8

Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não amassadas) ou de vidro,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 200
ml do produtos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
EMBALAGEM
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos
2 anos a cada recebimento e informações nutricionais.

13

R$24,00

R$312,00

9

Azeitona verde, sem caroço, em conserva. Azeitona verde, graúda, sem caroço,
acondicionada em embalagem limpa, resistente, atóxica, contendo
aproximadamente 160 g de peso líquido drenado. 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.

UNIDADE

9

R$10,00

R$90,00

10

Bacon em manta. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de
raça de corte entremeada de carne e e gordura devidamente preparada em
salmoura com conservadores (nitrato e nitrito de sódio), antioxidante (eritorbato de
sódio). Processo de defumação suave. Produzido e embalado em conformidade
com as normas estabelecidas pela legislação vigente.

quilograma

13

R$45,00

R$585,00

11

Bacon fatiado. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça
de corte entremeada de carne e gordura devidamente preparada em salmoura com
conservadores: nitrato e nitrito de sódio; antioxidante: eritorbato de sódio. Processo
EMBALAGEM
de defumação suave. Apresentação em fatias finas e uniformes. Embalagem à
vácuo contendo aproximadamente 250 g do produto. Produzido e embalado em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.

6

R$19,20

R$115,20

32

12

Banha de porco. Gordura suína genericamente conhecida como banha foi definida
pelo artigo 278 do RIISPOA: “Entende-se por banha, genericamente, o produto
obtido pela fusão de tecidos adiposos frescos de suínos ou de matérias primas
outras como definido neste Regulamento”. Os métodos analíticos físicos e químicos
preveem para a banha os exames de umidade e volatilidade, acidez, provas de
ranço, índice de peróxidos, provas para antioxidantes, ponto de fusão e gorduras
estranhas, contendo triestearina. Produzido e embalado em conformidade com as

4

R$13,00

R$52,00

13

Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação culinária em geral, pó
branco, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos e sujidades. Usado no
cozimento de verduras para restaurar sua cor natural e no lugar de fermento em pó
como na preparação de bolachas, biscoitos, pés de moleque e bolos. Embalagem
em polietileno resistente, transparente no centro para poder visualizar o produto
EMBALAGEM
interiormente. A embalagem deve conter 80 g de peso líquido do produto,
informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote e peso. O
produto deve estar em perfeito estado de conservação, sem umidade e qualquer
alteração de aroma, coloração e características sensoriais.

9

R$4,40

R$39,60

14

Carne moída tipo patinho. Carne moída de 1ª de patinho, produzida e embalada em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

quilograma

9

R$57,80

R$520,20

quilograma

3

R$58,00

R$174,00

EMBALAGEM

9

R$42,00

R$378,00

15

16

Charque. Produzido a partir de carnes de novilho vacum de primeira, proveniente
da salga forte e total desidratação da carne escolhida. Também conhecido como
xarqui. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
Chocolate branco fracionado. 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.

quilograma

33

17

18

19

20

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:
EMBALAGEM
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.
Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e contaminantes.
Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Embalagem apresentando externamente dados de
EMBALAGEM
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 100 g do produto. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto
Cominho em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em saco
de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo 60 g de peso líquido do produto. A embalagem deve apresentar
externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
EMBALAGEM
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.
Contrafilé com osso,corte de novilho, situa-se na parte frontal do animal e vem com
7 costelas finais medindo 20 cm de comprimento, também acompanha as vértebras
quilograma
lombares. Peso mínimo 4 kg e máximo 12,5 kg por peça. Produzido e embalado
em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

9

R$53,00

R$477,00

9

R$4,00

R$36,00

13

R$8,00

R$104,00

10

R$54,90

R$549,00

21

Costela bovina com osso e magra. Costela bovina cortada em tiras de 1 kg à 1,5Kg,
com osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.

quilograma

3

R$33,90

R$101,70

22

Coxão mole de 1ª qualidade em peça de 6 a 7kg. Corte de novilho, produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o

quilograma

4

R$58,00

R$232,00

34

23

24

Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico limpo, não
amassado, não estufado, com lacre em alumínio e tampa em polietileno, resistente
que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Deve conter
aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. 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 56 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. Marca de referência de qualidade: Tirol ou
Mumu.
Ervilha congelada. Ervilha verde processada, comum, selecionada, em grãos,
higienizada, congelada, firme e intacta. Aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Livre
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem contendo
aproximadamente 300 g, de polietileno, esterilizada. Condições gerais de acordo
com a portaria CVS-06 de 10/03/99.

Pote

18

R$7,95

R$143,10

PACOTE

18

R$13,00

R$234,00

25

Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro e
homogênea. Embalada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro. A
rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade com no mínimo de 6
meses. O frasco deve conter 30 ml do produto.

EMBALAGEM

27

R$5,70

R$153,90

26

Farinha de rosca em flocos para empanar tipo japonesa. Farinha de rosca flocada
produzida a partir de farinha de trigo, glicose, fermento, gordura hidrogenada e sal.
Própria para empanar. Utilizada na cozinha japonesa. A embalagem deve estar em EMBALAGEM
perfeito estado, dentro do prazo de validade. Embalagem com de 200 g do produto.
Marcas de referência de qualidade: Panko e Nissin.

10

R$8,85

R$88,50

27

Feijão preto. Feijão preto embalado em pacote de com 1 kg do produto, classe
preto, novo, de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente, resistente.
Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.

5

R$9,20

R$46,00

PACOTE

35

28

Feijão vermelho. Feijão vermelho embalado em pacote com 1 kg do produto, classe
cores, novo de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente, resistente.
Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.

29

Fermento químico. Fermento químico usado principalmente para bolos, composto
basicamente dos seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante. A
embalagem deve ter 100 g de peso líquido.

PACOTE

5

R$14,10

R$70,50

EMBALAGEM

13

R$4,00

R$52,00

30

Filé de peito de frango congelado IQF (Individually Quick Frozen, técnica de
congelamento rápido que congela as peças uma a uma.) Filé de peito de frango
sem pele e sem osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.

quilograma

11

R$21,60

R$237,60

31

Filé mignon bovino COM cordão de 1,2 à 1,5Kg. Corte de novilho, também
conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo (espanhol), filet (francês) ou
tenderloin (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.

quilograma

4

R$82,00

R$328,00

32

Filé mignon bovino ou filé mignon bovino limpo, SEM cordão de 1,2 à 1,5kg. Corte
de novilho, também conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo
(espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

quilograma

9

R$91,00

R$819,00

33

Frango cortado a passarinho, sem tempero, congelado. Peito, asas, dorso, coxas e
sobrecoxas de frango sem tempero. Produzido em conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6
meses.

quilograma

5

R$13,60

R$68,00

34

Frango inteiro congelado. Frango inteiro com miúdos, sem tempero pesando entre
1,9 e 2,5 kg. Produzido e embalado de acordo com as normas da legislação
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.

quilograma

11

R$10,88

R$119,68

36

35

36

37

38

39

40

Galeto congelado. Galeto inteiro, sem miúdos, pesando entre 600 e 800 g.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
Geleia de amora 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.
Geleia de uva 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.
Iogurte natural desnatado fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte
desnatado, natural, obtido de leite pasteurizado desnatado, sem adição de polpa de
frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme,
em embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30 dias, a partir
da data de recebimento. 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.
Iogurte natural integral fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte integral,
natural, obtido de leite pasteurizado, sem adição de polpa de frutas ou saborizantes,
sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em embalagem de
filme de polietileno, com validade máxima de 30 dias, a partir da data de
recebimento. 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.
Leite integral. Leite de vaca, sem adulterações, integral, acima de 3% de gordura ou
teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em
embalagem longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão
aluminizada, validade até 04 meses. 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. A embalagem deverá conter 01 litro
do produto.

quilograma

9

R$19,20

R$172,80

EMBALAGEM

3

R$23,10

R$69,30

Pote

9

R$23,10

R$207,90

Pote

6

R$4,20

R$25,20

Pote

45

R$4,20

R$189,00

CAIXA

100

R$4,92

R$492,00
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41

42

43

44

45

Leite semidesnatado com baixo teor de lactose. Leite de vaca, sem adulterações,
semidesnatado, com teor reduzido de lactose, com 0,6 a 2,9% de gordura, líquido,
cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida
UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada, de 01 litro,
CAIXA
validade até 04 meses. 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.
Linguiça de pernil. Linguiça de carne de pernil suíno cortada a faca, com pouco teor
de gordura. Produzida em conformidade com as normas estabelecidas pela
quilograma
legislação vigente.
Lingüiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com carnes bovina,
suína, trituradas ou picadas. Produzida e embalada em conformidade com as
normas estabelecidas pela legislação correspondente. Embalagem: com diretrizes
exigidos pelas leis, destacando o nome do produtor, selo do SIF, data de fabricação
QUILO
e validade, sendo que a validade não poderá ser inferior a 5 meses no ato da
entrega, empacotadas a vácuo com peso líquido de 1 a 3 quilos. Transporte:
veículo com carroceria fechada, isotérmico e certificado de vistoria, concedido pela
autoridade sanitária.
Linhaça marrom. Semente de linho marrom. Produto de grau alimentício.
EMBALAGEM
Embalagem 200g.
Lombo suíno , congelado, sem osso, embalado individualmente em plástico
transparente e atóxico, acondicionado em caixa lacradas, limpas, secas, não
violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os 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 e atender as especificações técnicas da nta 03 do
decreto estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade
mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.

quilograma

18

R$6,95

R$125,10

6

R$27,80

R$166,80

5

R$33,90

R$169,50

5

R$13,00

R$65,00

5

R$38,90

R$194,50
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46

47

48

49

Mel puro de abelha, de flor de laranjeira. Produto natural, elaborado por abelhas a
partir do néctar das flores de laranjeira, coletado e transformado por dois processos
básicos, um físico, evaporação de água e outro químico, adição de enzimas. Deve
EMBALAGEM
apresentar registro no ministério da agricultura SIF 3070. Embalado em pote
plástico de polietileno, transparente fosco e resistente. A embalagem deve conter
500 g do produto.
Melado de cana, líquido xaroposo obtido pela evaporação do caldo de cana, ou a
partir da rapadura, por processos tecnológicos adequados. Elaborado com matériaprima não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos animais ou
vegetais. Sem qualquer tipo de corante, natural ou artificial, conservante ou
edulcorantes. Aspecto líquido xaroposo e denso (viscoso), cor amarelo âmbar.
Cheiro característico e gosto doce. Poderá apresentar no máximo 25% p/p de
umidade, acidez em solução normal máxima de 10% v/p, glicídeos totais de um
UNIDADE
mínimo de 50% p/p e no máximo 6% p/p de resíduo mineral fixo (cinzas). Ausência
de sujidades, parasitas, larvas e insetos ou seus fragmentos. Apresentar registro no
ministério da agricultura. Embalagem de plástico, polietileno resistente,
transparente e opaco, deve constar na embalagem data de fabricação e de
validade de no mínimo 12 meses. A embalagem deve conter aproximadamente
250g do produto.
Milho congelado. Milho verde processado, comum, selecionado, em grãos,
higienizado, congelado, firme e intacto. Aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Livre
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem contendo
EMBALAGEM
aproximadamente 300 g, de polietileno, esterilizada. Validade mínima de 6 meses a
contar da data de recebimento.
Mirtilo ou blueberry congelado. Fruta in natura congelada tipo: mirtilo. 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 roxa intenso, uniforme e
brilhante. Pouco tempo de estocagem. Bem desenvolvida com tamanho unitário e
PACOTE
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. Embalagem com 1kg de mirtilo
congelado.

9

R$42,70

R$384,30

7

R$13,50

R$94,50

6

R$10,50

R$63,00

4

R$88,00

R$352,00
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50

51

52

53

Molho inglês. Molho inglês tipo worcestershire. Condimento preparado com água,
vinagre, sal, açúcar, especiarias, corante caramelo e fécula de mandioca. Não
contém glúten. Embalagem de polietileno transparente e resistente, em perfeito
EMBALAGEM
estado, sem amassados, vazamentos, ou matérias estranhas. Na embalagem deve
conter informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote, e
peso completo do produto. Fornecido em embalagem com 150 ml do produto.
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
embalagem de vidro, com tampa hermeticamente fechada, contendo informações
nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade, contendo
aproximadamente 215 g do produto.
Músculo bovino. Corte de novilho também conhecido como braço e mão de vaca.
Pode ainda ser chamado de tortuga (espanhol), jarret ou gîte de devant (francês)
quilograma
ou fore shank (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
Osso buco - Canela bovina traseira com músculo em cortes transversais de 3 a 4
cm cada. Corte de novilho bovino, também conhecido como músculo duro, músculo
quilograma
da perna e canela. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.

10

R$4,75

R$47,50

5

R$30,00

R$150,00

4

R$35,80

R$143,20

10

R$33,00

R$330,00

54

Patinho de 1ª qualidade em peça pesando em torno de 3 a 3,5 kg. Corte de novilho,
produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF

quilograma

10

R$56,00

R$560,00

55

Peito de frango congelado. Peito de frango com pele e osso. Produzido e embalado
em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Apresentado em
embalagem contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.

quilograma

11

R$14,60

R$160,60

40
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57

58

59

60

61

62

Pêssego em calda. Pêssego cortado em metades. Embalagem conforme as
exigências da legislação, resistente, íntegra, sem sinais de violação, contendo
informações nutricionais, data de fabricação, data de validade, número do lote, e
LATA
peso. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Embalagem
contendo entre 450g e 500g de peso drenado. Marcas de referência: Hemmer,
Vega e Schramm.
Polvilho azedo. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da
mandioca. Com umidade máxima de 18%, acidez em ml de solução 5%, 80% de
PACOTE
amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
Preparado para chantilly. Preparado para chantilly para uso em garrafa do tipo
sifão. Embalagem longa vida contendo 1l do produto. Produzido, embalado e
EMBALAGEM
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
Presunto magro em peça. Presunto cozido inteiro, sem capa de gordura, elaborado
a partir de carne de pernil suíno. Produzido e embalado em conformidade com as
quilograma
normas da legislação sanitária vigente - SIF. Marcas de referência de qualidade:
Perdigão ou Sadia.
Presunto magro fatiado. Presunto cozido em fatias finas, sem capa de gordura,
elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido e embalado em
quilograma
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF.
Queijo brie. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou
em embalagem individual, 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
quilograma
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega na unidades requisitante. Ingredientes: Leite
pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermentos láticos, coalho e penicillium
candidum (crosta branca).
Queijo camembert embalagem de 125 gramas. Embalado em filme plástico,
atóxico, limpo, não violado, resistente ou embalagem individual, 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 unidades
requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella e Campo lindo.

EMBALAGEM

9

R$13,70

R$123,30

9

R$8,70

R$78,30

33

R$28,95

R$955,35

2

R$47,80

R$95,60

5

R$52,10

R$260,50

3

R$188,20

R$564,60

10

R$23,80

R$238,00

41

63

Queijo cottage. Queijo cremoso tipo fresco, com textura cremosa e grumosa, de cor
branca, sabor ligeiramente ácido e salgado, embalado em potes plásticos com
aproximadamente 250 g, atóxico, limpo, não violado, resistente. 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 unidades requisitante.

Pote

5

R$14,95

R$74,75

64

Queijo emmental, semi duro, de longa maturação, sabor ligeiramente adocicado e
frutado, com grandes e numerosas olhaduras, uniformes e brilhante, obtido de leite
pasteurizado, casca escovada e dura. 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. Validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega na unidades requisitante. Marca de referência de
qualidade: Serrabella.

quilograma

4

R$155,00

R$620,00

65

Queijo gorgonzola, massa semi-cozida, sabor forte e acentuado, com veios azuis
esverdeados devido a ação do fungo Penicilium roqueforti, com ponto ideal de
maturidade, com textura cremosa, levemente quebradiça, 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.
Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.

quilograma

4

R$142,00

R$568,00

42

66

Queijo gouda, obtido de leite pasteurizado, semi-dura, com coloração laranja, com
cera externa, apresentando sabor característico. Embalagem 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 30 dias a partir
da data de entrega na unidades requisitante.

quilograma

2

R$158,20

R$316,40

67

Queijo gruyere, originado do leite pasteurizado, maturado, massa semi-dura, com
olhaduras pequenas, textura ligeiramente granulosa, densa e compacta,
consistência aveludada, sabor levemente picante e suave, cor amarela, casca dura,
seca e de cor castanho ferrugem 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. Validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega na unidades requisitante. Marca de referência de
qualidade: Serrabella.

quilograma

3

R$135,80

R$407,40

quilograma

9

R$48,70

R$438,30

Lata

5

R$3,60

R$18,00

68

69

Queijo mussarela, 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. 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 unidades
requisitante.
Refrigerante de limão, em lata de 350 ml. Embalagem de alumínio com 350ml do
produto. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto.

43

70

Requeijão cremoso. Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor
suave, levemente salgado, consistência cremosa. A embalagem deverá conter
aproximadamente 200 g do produto. Embalado em copo de vidro com tampa ou em
pote plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, com rótulo impresso. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
EMBALAGEM
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.
Validade de no máximo 60 dias.

13

R$9,80

R$127,40

71

Ricota fresca, não-maturada, obtida do soro do leite de vaca, massa branca,
consistência macia e quebradiça, sabor suave e cremoso, com textura leve, baixo
teor de gordura, sem passar por processo de defumação, sem ingredientes
adicionais. 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, 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. Validade de
no máximo 45 dias.

quilograma

6

R$32,00

R$192,00

72

Salsicha suína. Salsicha suína tipo hot dog embalada em embalagem de polietileno
resistente, que permita a visualização do produto. Pacote contendo 500 g do
produto. O produto só poderá ser adquirido se comprovada a inspeção no
SIF/DIPOA. A embalagem deve apresentar informações sobre data de fabricação e
validade do produto e informações nutricionais.

PACOTE

3

R$9,20

R$27,60

73

Sobrecoxa de frango congelada IQF (Individually Quick Frozen, uma técnica de
congelamento rápido que congela cada parte uma a uma). Produzida e embalada
em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Embalagem
contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.

quilograma

8

R$14,70

R$117,60
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74

Suco concentrado líquido de goiaba – Embalagem 500ml. Suco concentrado de
EMBALAGEM
goiaba em garrafas de 500ml. Rendimento igual ou superior a 1,5 litros. Na data da
entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto.

75

Suco de uva Branco 100% integral: Suco de uva 100% integral do tipo branco. Suco
integral de uva com coloração rosada, sem adição de açúcar. Embalagem de vidro,
EMBALAGEM
vedada com tampa plástica de rosca, contendo 1 L do produto. Data de fabricação,
data de validade e informações nutricionais constantes na embalagem. Na data da
entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto.

2

R$11,70

R$23,40

2

R$16,80

R$33,60

76

Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa branca, sem
semente, aplicação: alimentar, safra: 2007. Embalagem em material plástico
atóxico, 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. Fornecida em embalagem com,
aproximadamente, 200 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto.

UNIDADE

9

R$12,00

R$108,00

77

Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa pretas, sem
semente, aplicação: alimentar, safra: 2007. Embalagem em material plástico
atóxico, 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. Fornecida em embalagem com 200
g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto.

UNIDADE

9

R$12,00

R$108,00

Total:

R$17.568,55

Assinado de forma

DAVI FILIPE digital por DAVI
BRUCH:074 FILIPE
BRUCH:07437555964
2022.04.06
37555964 Dados:
08:51:54 -03'00'

45
1. Acém bovino

R$49,98 / kg

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 47,80 - 06/04/2022

46
2. Alcatra com maminha

R$ 55,99 / kg
Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 67,00 - 06/04/2022

47
3. Alcatra em peça

R$ 56,90 / kg

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 62,00 - 06/04/2022

48
4. Ameixa preta sem caroço

R$ 22,5O / 25O Gramas

R$ 22,87
Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 25,00 - 06/04/2022

49
5. Arroz branco

50
5. Arroz branco

51
6. Arroz integral tipo agulhinha

52
6. Arroz integral tipo agulhinha

R$ 13,00

53
7. Azeite de dendê

R$ 15,94 / 200ml

54
7. Azeite de dendê

55
8. Azeitona verde sem caroço

56
8. Azeitona verde sem caroço

57
9. Bacon em manta

Vendido por: Cozinha casa

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 45,00 - 06/04/2022

58
10. Bacon fatiado 250g

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 19,20 - 06/04/2022

59
11. Banha

60

11. Banha

61
12. Bebida Energética

62
12. Bebida Energética

63

13. Bicarbonato de sódio

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 4,40 - 06/04/2022

64

14. Biscoito Champagne

Vendido

por: Embaleme

65

14. Biscoito Champagne

66

15.Cacau em pó 200g

67

15.Cacau em pó 200g

68

16. Canjica branca 500g

69

16. Canjica branca 500g

70

17. Carne moída tipo patinho

R$ 67,00 / kg

R$69,98 / kg
Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 57,80 - 06/04/2022

71

18. Chá de hortelã

72

18. Chá de hortelã

73

19. Chá verde

74

19. Chá verde

75

20. Charque

R$ 98,98 / kg

76

20. Charque

R$ 99,75 / kg

77

21. Chia

78

21. Chia

79

22. Chocolate em pó

80

22. Chocolate em pó

81

23. Colorífico em pó

Vendido por: Portugal Atacadista

Vendido por Age shopping

82

23. Colorífico em pó

Vendido por Supermercado Nossa Casa

83

24. Cominho em pó 60g

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 8,00 - 06/04/2022

84

25. Contra filé

R$ 79,98 / kg

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 54,90 - 06/04/2022

85

26. Costela bovina com osso

R$ 33,90 / kg

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 33,90 - 06/04/2022

86

27. Coxão mole

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 58,00 - 06/04/2022

87

28. Creme de leite 200g

88

28. Creme de leite 200g

89

29. Curry 50g

90

29. Curry 50g

91

30. Detergente 500ml

Vendido por: casa limpa

92

30. Detergente 500ml

93

31. Doce de leite

94

31. Doce de leite

95

32. Ervilha congelada

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 13,00 - 06/04/2022

96

33. Essência de baunilha

97

33. Essência de baunilha

98

34. Essência de panetone

99

34. Essência de panetone

100

35. Farinha de milho amarela média 500g

101

35. Farinha de milho amarela média 500g

102

36. Farinha de rosca em ocos para empanar tipo japonesa - 200g

103

36. Farinha de rosca em ocos para empanar tipo japonesa – 200g

104
37. Farinha de tapioca

vendido por : Clara bela

105
37. Farinha de tapioca

Vendido por: Fast Flash

106
38. Farinha de trigo 1kg

107
38. Farinha de trigo 1kg

108
39. Farinha de trigo industrial

109
39. Farinha de trigo industrial

110
40. Farinha de trigo integral

111
40. Farinha de trigo integral

112
41. Feijão preto

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 9,20 - 06/04/2022

113

42. Feijão vermelho 1kg

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 14,10 - 06/04/2022

114

43. Fermento químico

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 4,00 - 06/04/2022

115

44. Filé de peito de frango

116

44. Filé de peito de frango

117

45. Filé mignon bovino com cordão

PREÇO KG :R$119,98

118

45. Filé mignon bovino com cordão

PREÇO:R$90,99

119

46. Filé mignon bovino sem cordão

R$ 129,98 / Kg

120

46. Filé mignon bovino sem cordão

121

47. FRANGO CORTADO A PASSARINHO

122

47. FRANGO CORTADO A PASSARINHO

123

48. Frango inteiro congelado

R$ 17,29 / kg

124

48. Frango inteiro congelado

R$ 12,59 / kg

125

49. Galeto congelado kg

R$ 26,68 / kg

126

49. Galeto congelado kg

127

50. Geleia de amora 320g

R$ 26,88

128

50. Geleia de amora 320g

129

51. Geleia de uva

Vendido por: Olist

130

51. Geleia de uva

131

52. Goiabada

132

52. Goiabada

133

53.Grão de bico

134

53.Grão de bico

135

54. Iogurte natural desnatado

136

54. Iogurte natural desnatado

137

55. Iogurte natural integral

138

55. Iogurte natural integral

139

56. Leite de coco

140

56. Leite de coco

141
57. Leite De Coco Light 200ml

142
57. Leite De Coco Light 200ml

143

58. Leite integral

144

58. Leite integral

145

59. Leite semi desnatado sem lactose

146

59. Leite semi desnatado sem lactose

147

60. Lentilha seca

148

60. Lentilha seca

149

61. Linguiça de pernil

R$ 32,99 / kg

R$ 39,86 / kg

150

61. Linguiça de pernil

R$ 31,41 / kg

151

62. Linguiça calabresa

R$ 55,18 / kg

R$ 49,47 / kg

152

62. Linguiça calabresa

R$ 54,58 / kg

153

63. Linhaça marrom

154

63. Linhaça marrom

155

64. Lombo suíno congelado

R$ 34,90 / kg
Orçamento 3 – DMG – Valor R$38,90 - 04/06/2022

156

65. Macarrão cabelo de anjo

157

65. Macarrão cabelo de anjo

158
66. Massa fillo

159
66. Massa fillo

160
67. Massa folhada laminadagem - kg

161
67. Massa folhada laminadagem - kg

162
68. Massa folhada laminada - 300g

163
68. Massa folhada laminada – 300g

164

69. Mel puro de abelha

R$ 42,00

165

69. Mel puro de abelha

166

70. Melado de cana - 250g

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 13,50 - 04/06/2022

167

71. Milho congelado

168

71. Milho congelado

169

72. Milho verde em conserva

170

72. Milho verde em conserva

171

73. Mirtilo ou blueberry congelado - kg

preço:R$ 107,20

R$88,90
Orçamento 3 DMG – 88,00 – 06/04/2022

172

74. Mix de pimenta em grão

173

74. Mix de pimenta em grão

174

75. Molho de pimenta verde

175

75. Molho de pimenta verde

176

76. Molho de soja light - shoyu light

177

76. Molho de soja light - shoyu light

178

77. Molho de soja salgado - shoyu - 500ml

vendido por :olist

179

77. Molho de soja salgado - shoyu – 500ml

180
78. MOLHO DE TOMATE 340G

181
78. MOLHO DE TOMATE 340G

182
79. MOLHO INGLÊS.

orçamento 3 – dmg – R$4,75 – 06/04/2022

183
80. MOSTARDA AMARELA

184
80. MOSTARDA AMARELA

R$ 11,89

185
81. MOSTARDA ESCURA

186
81. MOSTARDA ESCURA

187
82. Músculo bovino

preço QUILOGRAMA:R$:59,98

188
82. Músculo bovino

189
83. Nabo comprido

190
83. Nabo comprido

191
84. NOZES PECAN INTEIRA – SEM CASCA

preço kg :R$154,98

VENDIDO POR :Emporio alimentos

192
84. NOZES PECAN INTEIRA – SEM CASCA

vendido por : Ingredientes online

193
85. NOZ MOSCADA INTEIRA

194
85. NOZ MOSCADA INTEIRA

195
86. ÓLEO DE GIRASSOL

196
86. ÓLEO DE GIRASSOL

197
87. Orégano

vendido : Central Weber

PREÇO:R$9,79

198
87. Orégano

199
88.Osso buco

R$ 29,97 / kg

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 33,00 - 04/06/2022

200
89. Ovo de codorna em conserva

201
89. Ovo de codorna em conserva

202
90. Palmito pupunha

203
90. Palmito pupunha

204
91. Pão de forma sem casca

205
91. Pão de forma sem casca

206
92. Paprica doce em pó

207
92. Paprica doce em pó

208
93. Patinho kg

PREÇO : R$ 51,99

209
93. Patinho kg

210
94. Pato inteiro congelado

R$ 47,99

R$ 31,28 / kg

211
94. Pato inteiro congelado

212
95. Peito de frango congelado com pele e osso

213
95. Peito de frango congelado com pele e osso

214
96. Penne tipo grano duro - Macarrão tipo penne

215
96. Penne tipo grano duro - Macarrão tipo penne

216
97. Pepino em conserva

217
97. Pepino em conserva

218

98. Pêssego em calda

219

98. Pêssego em calda

220
99. Pimenta do reino em grão

221
99. Pimenta do reino em grão

222
100. Polpa de pitanga 100g

R$ 2,85 / 100g

223
100. Polpa de pitanga 100g

R$ 2,40 / 100g

224
101. Polvilho azedo

225
101. Polvilho azedo

226
102. Polvilho doce 500g

227
102. Polvilho doce 500g

228
103. Presunto magro em peça

229
103. Presunto magro em peça

PREÇO:R$39,98

230
104. Presunto magro fatiado kg

Preço quilograma:R$61,95

Preço quilograma:R$57,45

231
104. Presunto magro fatiado kg

232
105. Queijo Brie

preço quilograma :R$119,20

Preço quilograma:102,53

233
105. Queijo Brie

234
106. Queijo Camembert

235
106. Queijo Camembert

236
107. Queijo Cottage

237
107. Queijo Cottage

238
108. QUEIJO EMMENTAL

Preço quilograma : R$107,07

Preço quilograma: R$104,98

239
108. QUEIJO EMMENTAL

240
109. Queijo gorgonzola

preço kg : R$99,73

241
109. Queijo gorgonzola

242
110. Queijo gouda kg

243
110. Queijo gouda kg

244
111. Queijo Gruyere

Preço quilograma:R$115,62

245
111. Queijo Gruyere

Preço Quilograma:R$99,98

246
112. Queijo mussarela kg

247
112. Queijo mussarela kg

PREÇO:R$51,98

248
113. Raiz forte em conserva

249
113. Raiz forte em conserva

250
114. REQUEIJÃO CREMOSO

ORÇAMENTO 3 DMG – 9,80 – 06/04/2022

251
115. Ricota fresca

preço quilograma : R$25,97

252
115. Ricota fresca

253
116. Sagu 500g

254
116. Sagu 500g

255
117. Sal grosso 1kg

256
117. Sal grosso 1kg

257
118. Sal iodado

258
118. Sal iodado

259
119. Sal iodado light 500g

260
119. Sal iodado light 500g

261
120. Salsicha suína hot dog

262
120. Salsicha suína hot dog

263
121. Sobrecoxa de frango

264
121. Sobrecoxa de frango

265
122. Sorvete de chocolate

266
122. Sorvete de chocolate

267
123. Uva rubi

268
123. Uva rubi

R$ 16,90

269
124. Uva passa branca sem semente

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 12,00 - 06/04/2022

270
125. Uva passa preta sem semente

Orçamento 3 – DMG – Valor R$ 12,00 - 06/04/2022

271
126. Vagem tipo holandesa

Preço por kg: 29,97

Preço por kg: 32,67

272
126. Vagem tipo holandesa

273
127. Vinagre de vinho branco

274
127. Vinagre de vinho branco

18/05/2022 15:45
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 18/05/2022 15:45

PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA LICITAÇÃO
Licitação: 23292.015384/2022-14 - PE 11103/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS
Assunto:
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.
Tipo:
MATERIAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

Item

Especificação do
Material

Unid.

Quant. Quant. Quant.
Int.
Ext. Total

Valor
Médio
das
Cotações

Total

R$ 46,89

2.813,40

Última
Atualização

Última
Licitação

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
3007002000341 CATMAT:0
1
(Cadastrado em:
01/01/2000)

quilograma

60

0

60

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

ACÉM BOVINO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
DMG

2

3007002000343 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO SE APLICA
R$ 49,98
NÃO SE APLICA
R$ 42,90
NÃO CITOU
R$ 47,80

quilograma

100

0

100

R$ 59,63

Data da Cot.
20/04/2022
20/04/2022
06/04/2022

5.963,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

ALCATRA COM MAMINHA E PICANHA OU ALCATRA COMPLETA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
BIG
DMG
3007002000342 CATMAT:0
3
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
MONTANA
R$ 55,90
NÃO CITOU
R$ 55,99
NÃO CITOU
R$ 67,00

quilograma

30

0

30

R$ 59,63

Data da Cot.
22/04/2022
22/04/2022
06/04/2022

1.788,90

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

ALCATRA EM PEÇA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
BIG

Cotações do Material
Marca
Valor
FRIBOI
R$ 56,90
NÃO CITOU
R$ 59,99

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Data da Cot.
22/04/2022
22/04/2022

Proc. de Origem

1/29

18/05/2022 15:45

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

Fornecedor/Fonte Externa
DMG
3007002000914 CATMAT:0
4
(Cadastrado em:
17/11/2015)
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EMBALAGEM

200

0

200

R$ 23,46

Data da Cot.
06/04/2022

4.692,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

AMEIXA PRETA SEM CAROÇO.
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
DMG
HIPPO
ANGELONI

5

3007003005372 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 25,00
NÃO CITOU
R$ 22,50
DONA HELENA
R$ 22,87

PACOTE

150

0

150

R$ 6,78

Data da Cot.
06/04/2022
24/03/2022
24/03/2022

1.017,00

Proc. de Origem

22/04/2022 DL 51012/2022 - REI

ARROZ BRANCO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
HIPPO
ANGELONI
3007002000801 CATMAT:0
6
(Cadastrado em:
12/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
DIVINA MESA
R$ 6,90
TIO JOÃO
R$ 6,45
TIO JOÃO
R$ 6,99

PACOTE

20

0

20

R$ 11,66

Data da Cot.
04/05/2022
24/04/2022
22/04/2022

233,20

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

ARROZ INTEGRAL TIPO AGULHINHA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
UNI NATURAL
SANTA LUZIA
JASMINE ALIMENTOS

7

3007002003354 CATMAT:0
(Cadastrado em:
09/02/2015)

EMBALAGEM

Cotações do Material
Marca
Valor
VOLKMANN
R$ 13,00
VOLKMANN
R$ 10,20
JASMINE
R$ 11,79

120

0

120

R$ 17,85

Data da Cot.
04/05/2022
30/03/2022
30/03/2022

2.142,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

AZEITE DE DENDÊ
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
CASA SANTA LUZIA
HIPPO
DMG
3007002003391 CATMAT:0
8
(Cadastrado em:
12/03/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
OYÁ
R$ 13,60
HEMMER
R$ 15,94
NÃO CITOU
R$ 24,00

UNIDADE

80

0

80

R$ 13,46

Data da Cot.
04/05/2022
22/04/2022
06/04/2022

1.076,80

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

AZEITONA VERDE, SEM CAROÇO, EM CONSERVA

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
UNIAGRO
HIPPO
ANGELONI
3007002000320 CATMAT:0
9
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
UNIAGRO
R$ 15,07
VALE FERTIL
R$ 12,80
VALE FÉRTIL
R$ 12,50

quilograma

50

0

50

R$ 53,60

Data da Cot.
04/05/2022
24/03/2022
24/03/2022

2.680,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

BACON EM MANTA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
COZINHA CASA
IMPERATRIZ GOURMET
DMG

10

3007003001239 CATMAT:0
(Cadastrado em:
20/03/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
SEARA
R$ 59,90
NÃO CITOU
R$ 55,90
NÃO CITOU
R$ 45,00

Data da Cot.
26/04/2022
26/04/2022
06/04/2022

40

829,20

EMBALAGEM

0

40

R$ 20,73

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

BACON FATIADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
DMG
3007003001360 CATMAT:0
11
(Cadastrado em:
10/04/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
PAMPLONA
R$ 19,49
SEARA
R$ 23,50
NÃO CITOU
R$ 19,20

Data da Cot.
26/04/2022
26/04/2022
06/04/2022

20

349,80

quilograma

0

20

R$ 17,49

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

BANHA DE PORCO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET

12

3007002003593 CATMAT:0
(Cadastrado em:
09/04/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
AURORA
R$ 17,50
PIETRAN
R$ 17,98
PAMPLONA
R$ 16,99

Data da Cot.
04/05/2022
26/04/2022
26/04/2022

Proc. de Origem

20

243,20

PE 35/2021 - REI

LATA

0

20

R$ 12,16

22/07/2021

BEBIDA ENERGÉTICA DE SABOR TRADICIONAL
Marca da Última Compra: BALY
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
ANGELONI
HIPPO

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
RED BULL
R$ 11,90
RED BULL
R$ 14,59
RED BULL
R$ 9,98

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
26/04/2022

Proc. de Origem

3/29

18/05/2022 15:45

13 3007002000089 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)
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EMBALAGEM

60

0

60

246,60

R$ 4,11

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

BICARBONATO DE SÓDIO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
SONDA DELIVERY
CARONE
DMG
3007002000807 CATMAT:0
14
(Cadastrado em:
12/11/2015)

PACOTE

Cotações do Material
Marca
Valor
KITANO
R$ 3,95
KITANO
R$ 3,99
NÃO CITOU
R$ 4,40

Data da Cot.
26/04/2022
26/04/2022
06/04/2022

Proc. de Origem

30

408,30

PE 35/2021 - REI

0

30

R$ 13,61

22/07/2021

BOLACHA OU BISCOITO CHAMPAGNE
Marca da Última Compra: ZEZÉ
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
BAUDUCCO
R$ 10,99
BAUDUCCO
R$ 16,08
BAUDUCCO
R$ 13,75

Fornecedor/Fonte Externa
MADRID SUOERMERCADOS
EMBALEME
SUPERMERCADO MAGIA

15

3007002000870 CATMAT:0
(Cadastrado em:
16/11/2015)

CAIXA

80

0

80

R$ 27,26

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

2.180,80

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

CACAU EM PÓ
Marca da Última Compra: APTI
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NESTLE
R$ 24,59
GAROTO
R$ 28,59
GAROTO
R$ 28,59

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SEMAR
CARONE
3007002000858 CATMAT:0
16
(Cadastrado em:
13/11/2015)

PACOTE

35

0

35

R$ 8,24

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

288,40

26/06/2020

Proc. de Origem

PE 47/2020 - REI

CANJICA
Marca da Última Compra: YOKI
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 9,18
YOKI
R$ 8,35
YOKI
R$ 7,20

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SONDA DELIVERY
CASA SANTA LUZIA

17

3007003001409 CATMAT:0
(Cadastrado em:
10/04/2015)

quilograma

100

0

100

R$ 64,93

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

6.493,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

CARNE MOÍDA TIPO PATINHO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Fornecedor/Fonte Externa

Marca Cotações do Material
Valor

Data da Cot.

Proc. de Origem

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
DMG

Marca
BEST BEEF
BEST BEEF
NÃO CITOU

Data da Cot.
27/04/2022
27/04/2022
06/04/2022

Proc. de Origem

3007003001653 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

15

129,15

PE 35/2021 - REI

CAIXA

0

Valor
R$ 67,00
R$ 69,98
R$ 57,80

15

R$ 8,61

22/07/2021

CHÁ DE HORTELÃ
Marca da Última Compra: LEÃO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SEMAR SUPERMERCADOS
CASA SANTA LUZIA
HIPPO

19

3007002003786 CATMAT:0
(Cadastrado em:
21/10/2016)

CAIXA

Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 8,49
DR. OETKER
R$ 8,60
DR. OETKER
R$ 8,75

20

0

20

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

242,60

R$ 12,13

06/05/2022

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

CHÁ VERDE
Marca da Última Compra: LEÃO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MADRID SUPERMERCADOS
ANGELONI
CASA SANTA LUZIA

20

3007002000350 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 12,79
DR. OETKER
R$ 11,50
DR. OETKER
R$ 12,10

30

0

30

R$ 99,88

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

2.996,40

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

CHARQUE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
HIPPO

21

3007003005349 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

EMBALAGEM

Cotações do Material
Marca
Valor
CALEMBA
R$ 99,75
CALEMBA
R$ 100,90
CALEMBA
R$ 98,98

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

10

157,70

0

10

R$ 15,77

Proc. de Origem

28/04/2022 PE 11100/2022 - REI

CHIA
Marca da Última Compra: VILA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
JASMINE
R$ 15,99
JASMINE
R$ 15,50
JASMINE
R$ 15,81

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
ANGELONI
HIPPO
22 3007002000901 CATMAT:0

CAIXA

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

40

0

40

R$ 20,53

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022
821,20

02/03/2022

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

5/29

18/05/2022 15:45
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(Cadastrado em:
16/11/2015)
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL
Marca da Última Compra: APTI
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
GAROTO
R$ 20,79
NESTLÉ
R$ 19,82
GAROTO
R$ 20,99

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
3007002000952 CATMAT:0
23
(Cadastrado em:
11/12/2015)

EMBALAGEM

30

0

30

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

184,50

R$ 6,15

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

COLORÍFICO EM PÓ
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
PENINA
R$ 6,60
BSB
R$ 4,99
APTI
R$ 6,87

Fornecedor/Fonte Externa
AGE SHOPPING
INSTABUY
PORTUGAL ATACADISTA

24

3007002000818 CATMAT:0
(Cadastrado em:
12/11/2015)

EMBALAGEM

50

0

50

Data da Cot.
09/05/2022
05/05/2022
28/04/2022

R$ 9,46

473,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

COMINHO EM PÓ
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
KITANO
R$ 10,60
KITANO
R$ 9,79
KITANO
R$ 8,00

Fornecedor/Fonte Externa
TENDA ATACADO
PÃO DE AÇÚCAR
DMG
3007002000987 CATMAT:0
25
(Cadastrado em:
09/02/2015)

quilograma

100

0

100

R$ 70,93

Data da Cot.
28/04/2022
28/04/2022
06/04/2022

7.093,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

CONTRAFILÉ COM OSSO PARTE FRONTAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
DMG
ANGELONI
HIPPO

26

3007002000353 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 54,90
TOP QUALITY
R$ 77,90
HEREFORD
R$ 79,98

quilograma

35

0

35

R$ 34,26

Data da Cot.
06/04/2022
25/03/2022
25/03/2022

1.199,10

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

COSTELA BOVINA COM OSSO E MAGRA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
JORDÃO SUPERMERCADO

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 33,90

Data da Cot.
05/05/2022

Proc. de Origem

6/29

18/05/2022 15:45

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 33,90
MONTANA
R$ 34,99

Fornecedor/Fonte Externa
DMG
ANGELONI

27

3007002000354 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)
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quilograma

60

0

60

Data da Cot.
06/04/2022
25/03/2022

3.436,20

R$ 57,27

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

COXÃO MOLE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
BEST BEEF
R$ 56,90
NÃO CITOU
R$ 56,90
NÃO CITOU
R$ 58,00

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
MADRID SUPERMERCADOS
DMG
3007002003837 CATMAT:0
28
(Cadastrado em:
14/04/2015)

CAIXA

250

0

250

R$ 4,69

Data da Cot.
28/04/2022
28/04/2022
06/04/2022

1.172,50

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

CREME DE LEITE - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
Marca da Última Compra: TIROL
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
NESTLÉ
R$ 4,09
NESTLÉ
R$ 4,99
NESTLÉ
R$ 4,99

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS
CENTRAL MAX
SUPERMERCADO MAGIA

29

3007002000828 CATMAT:0
(Cadastrado em:
13/11/2015)

EMBALAGEM

30

0

30

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

318,90

R$ 10,63

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

CURRY EM PÓ
Marca da Última Compra: OLIVA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CASAS BAHIA
MERAKI ALIMENTOS
CHÁ & CIA
3022001000279 CATMAT:0
30
(Cadastrado em:
21/09/2016)

UNIDADE

Cotações do Material
Marca
Valor
CHEF GOURMET
R$ 11,08
MERAKI
R$ 9,90
CHÁ & CIA
R$ 10,90

1200

0

1200

R$ 3,37

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

4.044,00

21/07/2021

Proc. de Origem

PE 146/2019 - REI

DETERGENTE CONTINENTE
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
YPE
R$ 3,30
YPE
R$ 3,46
YPE
R$ 3,36

Fornecedor/Fonte Externa
CONTABILISTA
CASA LIMPA
COBASI

31

3007002000079 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Pote

90

0

90

R$ 13,89

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

1.250,10

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

DOCE DE LEITE CREMOSO

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
LA SERENÍSSIMA
R$ 13,79 05/05/2022
AVIAÇÃO
R$ 13,99 29/04/2022
AVIAÇÃO
R$ 13,89 29/04/2022

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
IMPERATRIZ GOURMET
SUPERMERCADOS MAGIA
3007003001522 CATMAT:0
32
(Cadastrado em:
13/04/2015)

PACOTE

40

0

40

R$ 12,73

509,20

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

ERVILHA CONGELADA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ZIPP
I FRUTUS
DMG

33

3007002000097 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

FRASCO

Cotações do Material
Marca
Valor
BONDUELLE
R$ 10,99
DE MARCHI
R$ 14,20
NÃO CITOU
R$ 13,00

100

0

100

R$ 14,34

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
06/04/2022

1.434,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

ESSÊNCIA DE BAUNILHA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
CASA FIESTA
MARCHE
PÃO DE AÇÚCAR
3007002000117 CATMAT:0
34
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 14,69
DR. OETKER
R$ 14,30
DR. OETKER
R$ 14,03

FRASCO

30

0

30

R$ 4,47

Data da Cot.
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022

134,10

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

ESSÊNCIA DE PANETONE
Marca da Última Compra: ARCOLOR
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
FESCOPAN
CIA DAS FESTAS
CASA SANTA LUZIA

35

3007001003815 CATMAT:0
(Cadastrado em:
12/01/2017)

PACOTE

Cotações do Material
Marca
Valor
ARCOLOR
R$ 4,50
ARCOLOR
R$ 4,50
ARCOLOR
R$ 4,40

80

0

80

R$ 7,20

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

576,00

05/05/2022

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
Marca da Última Compra: SINHA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
ENXUTO.COM
ANGELONI
SONDA DELIVERY

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
KISABOR
R$ 6,99
YOKI
R$ 7,35
YOKI
R$ 7,25

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

Proc. de Origem

8/29
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36 3007002000832 CATMAT:0
(Cadastrado em:
10/02/2015)
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PACOTE

150

0

150

R$ 20,11

3.016,50

18/01/2022

PE 132/2021 - REI

FARINHA DE ROSCA EM FLOCOS PARA EMPANAR TIPO JAPONESA
Marca da Última Compra: PANKO
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
VIVA SALUTE
R$ 18,18
WOOMTREE
R$ 20,50
WOOMTREE
R$ 21,66

Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
EXTRA.COM
SONDA DELIVERY
3007002000834 CATMAT:0
37
(Cadastrado em:
13/11/2015)

PACOTE

150

0

150

R$ 13,18

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

1.977,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

FARINHA DE TAPIOCA
Marca da Última Compra: ROCHA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BEIJUBOM
R$ 12,55
YOKI
R$ 12,00
YOKI
R$ 14,99

Fornecedor/Fonte Externa
FAST FLASH
MAGAZINE LUIZA
MAGIA SUPERMERCADOS

38

3007001000598 CATMAT:0
(Cadastrado em:
07/05/2015)

Kg

2500

0

2500

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 7,72 19.300,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

FARINHA DE TRIGO
Marca da Última Compra: FIDALGA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
RENATA
R$ 7,70
NITA
R$ 6,89
RENATA
R$ 8,57

Fornecedor/Fonte Externa
CASA SANTA LUZIA
MAGIA
SONDA DELIVERY
3007003001622 CATMAT:0
39
(Cadastrado em:
08/06/2015)

PACOTE

40

0

40 R$ 104,99

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

4.199,60

28/04/2022

Proc. de Origem

PE 167/2020 - REI

FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
MOTASA
R$ 110,00
SUPREMA
R$ 109,99
BADOTTI
R$ 94,99

Fornecedor/Fonte Externa
RAFFINATO
NOVAMIX
APOIO ENTREGA

40

3007002003361 CATMAT:0
(Cadastrado em:
19/02/2016)

EMBALAGEM

200

0

200

R$ 9,99

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

1.998,00

06/05/2022

Proc. de Origem

DL 64/2021 - REI

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
BISTEK

Marca
JASMINE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Valor
R$ 9,99

Data da Cot.
05/05/2022

Proc. de Origem

9/29

18/05/2022 15:45

Fornecedor/Fonte Externa
INTABUY
NOVAMIX

41

3007003001664 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)
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Cotações do Material
Marca
Valor
FRUTOS DA TERRA
R$ 9,99
DONA BENTA
R$ 9,99

PACOTE

60

0

60

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022

568,80

R$ 9,48

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

FEIJÃO PRETO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
MAGIA SUPERMERCADOS
DMG
3007003001665 CATMAT:0
42
(Cadastrado em:
30/06/2015)

PACOTE

Cotações do Material
Marca
Valor
CALDO BOM
R$ 9,35
RICO CALDO
R$ 9,89
NÃO CITOU
R$ 9,20

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
06/04/2022

60

907,20

0

60

R$ 15,12

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

FEIJÃO VERMELHO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
DMG

43

3007002000120 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
SÃO FRANCISCO
R$ 15,36
SÃO FRANCISCO
R$ 15,89
NÃO CITOU
R$ 14,10

EMBALAGEM

150

0

150

R$ 4,46

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
06/04/2022

669,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

FERMENTO QUÍMICO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
EMBALEME
HIPPO
DMG
3007002001000 CATMAT:0
44
(Cadastrado em:
17/02/2016)

Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 4,99
ROYAL
R$ 4,39
NÃO CITOU
R$ 4,00

quilograma

80

0

80

R$ 26,03

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
06/04/2022

2.082,40

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
CASA FIESTA
ANGELONI

45

3007002003507 CATMAT:0
(Cadastrado em:
26/02/2016)

quilograma

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
MACEDO
R$ 26,22
SEARA
R$ 25,88
MACEDO
R$ 25,99

40

0

40 R$ 116,98

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

4.679,20

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

10/29

18/05/2022 15:45
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FILÉ MIGNON BOVINO COM CORDÃO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BEST BEEF
R$ 119,98
NÃO CITOU
R$ 90,99
NÃO CITOU
R$ 139,96

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
BIG DELIVERY
COMPER

46

3007003001385 CATMAT:0
(Cadastrado em:
10/04/2015)

quilograma

80

0

80 R$ 123,93

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
02/05/2022

9.914,40

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

FILÉ MIGNON BOVINO SEM CORDÃO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
3007002000380 CATMAT:0
47
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
BEST BEEF
R$ 112,90
BEST BEEF
R$ 129,98
BEST BEEF
R$ 128,90

quilograma

25

0

25

R$ 17,13

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

428,25

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

FRANGO CORTADO A PASSARINHO SEM TEMPERO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 16,82
SADIA
R$ 16,99
SADIA
R$ 17,59

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
MADRID
SONDA DELIVERY

48

3007002000381 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

quilograma

200

0

200

R$ 15,29

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

3.058,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

FRANGO INTEIRO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 17,29
SADIA
R$ 15,99
SADIA
R$ 12,59

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ZIPP
CARONE
3007002000997 CATMAT:0
49
(Cadastrado em:
18/03/2015)

quilograma

40

0

40

R$ 26,05

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

1.042,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

GALETO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MADRID
HIPPO
MARCHE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 26,90
SADIA
R$ 26,68
SADIA
R$ 24,57

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

Proc. de Origem

11/29

18/05/2022 15:45

3007002000080 CATMAT:0
50
(Cadastrado em:
01/01/2000)
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EMBALAGEM

20

0

20

525,20

R$ 26,26

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

GELEIA DE AMORA CREMOSA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
INGREDIENTES ONLINE
NATURAL DA TERRA
EMPORIO ROSA

51

3007002000083 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
QUEENSBERRY
R$ 26,88
QUEENSBERRY
R$ 25,99
HOMEMADE
R$ 25,90

Pote

20

0

20

R$ 24,75

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

495,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

GELEIA DE UVA CREMOSA, BRILHOS
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
OLIST
NATURAL DA TERRA
3007002000084 CATMAT:0
52
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
SUPERBOM
R$ 25,75
SUPERBOM
R$ 25,00
SUPERBOM
R$ 23,49

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

Proc. de Origem

40

299,60

PE 35/2021 - REI

EMBALAGEM

0

40

R$ 7,49

22/07/2021

GOIABADA EM MASSA
Marca da Última Compra: PREDILECTA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
RALSTON
R$ 8,90
VAL
R$ 6,99
RALSTON
R$ 6,59

Fornecedor/Fonte Externa
CASA SANTA LUZIA
ENXUTO.COM
BOM BAIANO DOCES

53

3007003001689 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

PACOTE

40

0

40

R$ 19,04

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

761,60

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

GRÃO-DE-BICO
Marca da Última Compra: BASCHIROTTO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 19,59
YOKI
R$ 18,89
YOKI
R$ 18,65

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ
IMPERATRIZ GOURMET
MAGIA
3007003001648 CATMAT:0
54
(Cadastrado em:
30/06/2015)

Pote

150

0

150

R$ 3,32

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

498,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

IOGURTE NATURAL DESNATADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

12/29

18/05/2022 15:45

Cotações do Material
Marca
Valor
DANONE
R$ 3,49
DANONE
R$ 3,29
DANONE
R$ 3,19

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
3007003001647 CATMAT:0
55
(Cadastrado em:
30/06/2015)
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Pote

250

0

250

Data da Cot.
17/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

840,00

R$ 3,36

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

IOGURTE NATURAL INTEGRAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DANONE
R$ 3,59
DANONE
R$ 3,29
DANONE
R$ 3,19

Fornecedor/Fonte Externa
MAGIA
HIPPO
IMPERATRIZ

56

3007003001675 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

GARRAFA

350

0

350

R$ 6,03

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

Proc. de Origem

2.110,50

PE 35/2021 - REI

22/07/2021

LEITE DE COCO INTEGRAL
Marca da Última Compra: MAIS CÔCO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SOCOCO
R$ 6,99
SOCOCO
R$ 5,76
SOCOCO
R$ 5,34

Fornecedor/Fonte Externa
MARCHE
CASA FIESTA
MALU
3007002004890 CATMAT:0
57
(Cadastrado em:
30/06/2015)

GARRAFA

80

0

80

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

699,20

R$ 8,74

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

LEITE DE COCO LIGHT
Marca da Última Compra: MAIS CÔCO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SOCOCO
R$ 8,99
COPRA
R$ 8,99
SOCOCO
R$ 8,25

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
HIPERBOM SUPERMECADOS
HIPPO

58

3007002000906 CATMAT:0
(Cadastrado em:
17/11/2015)

CAIXA

500

0

500

R$ 5,69

Data da Cot.
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022

2.845,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

LEITE INTEGRAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CONAPROLE
R$ 5,49
AURORA
R$ 5,99
PIRACANJUBA
R$ 5,59

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO ANGELONI
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
59 3007002000890 CATMAT:0

CAIXA

200

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

0

200

R$ 6,15

Data da Cot.
17/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

1.230,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

13/29

18/05/2022 15:45
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(Cadastrado em:
16/11/2015)
LEITE SEMIDESNATADO COM BAIXO TEOR DE LACTOSE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
CASA SANTA LUZIA
HIPPO
3007003001688 CATMAT:0
60
(Cadastrado em:
30/06/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
PIRACANJUBA
R$ 6,39
PIRACANJUBA
R$ 6,40
PIRACANJUBA
R$ 5,65

PACOTE

60

0

60

R$ 10,56

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

633,60

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

LENTILHA SECA
Marca da Última Compra: SINHA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CALDO BOM
R$ 11,99
YOKI
R$ 10,69
YOKI
R$ 8,99

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

61

3007003001366 CATMAT:0
(Cadastrado em:
10/04/2015)

quilograma

20

0

20

R$ 34,75

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

695,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

LINGUIÇA DE PERNIL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
AURORA
R$ 32,99
OLHO
R$ 39,86
SEARA
R$ 31,41

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS MAGIA
ANGELONI
SUPERMERCADO IMPERATRIZ
3007002000322 CATMAT:0
62
(Cadastrado em:
01/01/2000)

QUILO

50

0

50

R$ 53,08

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

2.654,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

LINGUIÇA TIPO CALABRESA ENTREGA CAMPUS CONTINENTE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

63

3007002003398 CATMAT:0
(Cadastrado em:
19/02/2016)

EMBALAGEM

Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 55,18
PERDIGÃO
R$ 49,47
SADIA
R$ 54,58

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

40

334,80

0

40

R$ 8,37

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

LINHAÇA MARROM
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
NUTRIENUTRI

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
MÃE TERRA
R$ 7,90

Data da Cot.
04/05/2022

Proc. de Origem

14/29

18/05/2022 15:45

Cotações do Material
Marca
Valor
JASMINE
R$ 9,39
MÃE TERRA
R$ 7,82

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO

64

3007002003977 CATMAT:0
(Cadastrado em:
21/03/2017)
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quilograma

40

0

40

R$ 36,90

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022

1.476,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

LOMBO SUÍNO SEM OSSO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PAMPLONA
R$ 36,90
SADIA
R$ 34,90
NÃO CITOU
R$ 38,90

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO IMPERATRIZ
O AÇOUGUE
DMG
3007002000881 CATMAT:0
65
(Cadastrado em:
16/11/2015)

EMBALAGEM

20

0

20

R$ 7,95

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
06/04/2022

159,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO OU CAPELLINI
Marca da Última Compra: ORQUIDEA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BARILLA
R$ 7,59
PIRAQUÊ
R$ 7,99
BARILLA
R$ 8,28

Fornecedor/Fonte Externa
MADRID SUPERMERCADOS
ZIPP
CARONE.COM.BR

66

3007002000106 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

CAIXA

120

0

120

R$ 16,99

Data da Cot.
17/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

2.038,80

28/04/2022

Proc. de Origem

PE 146/2019 - REI

MASSA FILLO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
AROSA
R$ 17,29
AROSA
R$ 17,90
AROSA
R$ 15,79

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
MARCHE.COM.BR
IMPERATRIZ GOURMET

67

3007002000107 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

PACOTE

100

0

100

R$ 43,58

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

4.358,00

21/07/2021

Proc. de Origem

PE 146/2019 - REI

MASSA FOLHADA LAMINADA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
COGEB SUPERMERCADO
CENTER PÃO
3007002004415 CATMAT:0
68
(Cadastrado em:
06/04/2018)

EMBALAGEM

Cotações do Material
Marca
Valor
AROSA
R$ 40,98
AROSA
R$ 46,86
AROSA
R$ 42,90

20

0

20

R$ 17,73

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

354,60

02/09/2021

Proc. de Origem

PE 146/2019 - REI

MASSA FOLHADA LAMINADA 300G

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

15/29

18/05/2022 15:45

290

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
AROSA
R$ 17,29
AROSA
R$ 17,99
AROSA
R$ 17,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
MARCHE.COM.BR

69

3007002000085 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Pote

120

0

120

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 39,51

4.741,20

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

MEL PURO DE ABELHA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
UNINATURAL
CASA SANTA LUZIA
RELVA VERDE
3007002000078 CATMAT:0
70
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
PRODAPYS
R$ 42,00
NOVO MEL
R$ 38,90
CASA DO MEL
R$ 37,62

UNIDADE

100

0

100

R$ 13,71

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

1.371,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

MELADO DE CANA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
INGREDIENTES ONLINE
GUIMARÃES
DMG

71

3007001003824 CATMAT:0
(Cadastrado em:
12/01/2017)

EMBALAGEM

Cotações do Material
Marca
Valor
DA COLÔNIA
R$ 11,63
GUIMARÃES
R$ 15,99
NÃO CITOU
R$ 13,50

200

0

200

R$ 10,52

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
06/04/2022

2.104,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

MILHO VERDE CONGELADO - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MARCHE.COM.BR
NATURAL DA TERRA
MADRID SUPERMERCADO
3007003001677 CATMAT:0
72
(Cadastrado em:
30/06/2015)

LATA

Cotações do Material
Marca
Valor
BONDUELLE
R$ 10,79
D'AUCY
R$ 9,99
BONDUELLE
R$ 10,79

155

0

155

R$ 6,72

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

1.041,60

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

MILHO VERDE EM CONSERVA
Marca da Última Compra: BONARE
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CASA FIESTA
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA
73 3007002003510 -

Cotações do Material
Marca
Valor
BONDUELLE
R$ 6,39
BONDUELLE
R$ 7,78
BONDUELLE
R$ 5,99

PACOTE

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

25

0

25

R$ 69,69

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
1.742,25

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

16/29

18/05/2022 15:45
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CATMAT:0
(Cadastrado em:
13/04/2015)
MIRTILO OU BLUEBERRY CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
FAZENDINHA
DMG

74

3007002000768 CATMAT:0
(Cadastrado em:
12/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
FRUTA FINA
R$ 32,16
SITIO JURANDA
R$ 88,90
NÃO CITOU
R$ 88,00

EMBALAGEM

70

0

70

R$ 28,12

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
06/04/2022

1.968,40

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

MIX DE PIMENTA EM GRÃO COM MOEDOR MANUAL
Marca da Última Compra: CHELLI
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
LATICINIOS
3007002000912 CATMAT:0
75
(Cadastrado em:
17/11/2015)

FRASCO

Cotações do Material
Marca
Valor
KITANO
R$ 28,97
BOMBAY
R$ 28,50
BR SPICES
R$ 26,90

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

Proc. de Origem

25

709,00

PE 35/2021 - REI

0

25

R$ 28,36

22/07/2021

MOLHO DE PIMENTA VERDE TIPO GREEN SAUCE
Marca da Última Compra: TABASCO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
TABASCO
R$ 31,26
TABASCO
R$ 28,34
TABASCO
R$ 25,49

Fornecedor/Fonte Externa
OLIST PR
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET

76

3007002000797 CATMAT:0
(Cadastrado em:
12/11/2015)

EMBALAGEM

100

0

100

R$ 12,67

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

1.267,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

MOLHO DE SOJA LIGHT OU SHOYO LIGHT
Marca da Última Compra: SAKURA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SAKURA
R$ 12,40
SAKURA
R$ 10,90
MN FOOD
R$ 14,70

Fornecedor/Fonte Externa
BONSAI MERCEARIA
HACHI8
CASA SANTA LUZIA
3007002000796 CATMAT:0
77
(Cadastrado em:
12/11/2015)

EMBALAGEM

100

0

100

R$ 22,83

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

2.283,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

MOLHO DE SOJA SALGADO OU SHOYO SALGADO
Marca da Última Compra: SAKURA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor

Data da Cot.

Proc. de Origem

17/29

18/05/2022 15:45

Cotações do Material
Marca
Valor
SAKURA
R$ 26,10
SAKURA
R$ 20,48
SAKURA
R$ 21,90

Fornecedor/Fonte Externa
OLIST
HIPPO
ANGELONI
3007002000885 CATMAT:0
78
(Cadastrado em:
16/11/2015)
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EMBALAGEM

200

0

200

R$ 4,60

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

920,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

MOLHO DE TOMATE VERMELHO
Marca da Última Compra: STELLA D´ORO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
HEINZ
R$ 4,98
HEINZ
R$ 4,77
HEINZ
R$ 4,04

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
HIPPO
ANGELONI

79

3007002000810 CATMAT:0
(Cadastrado em:
12/11/2015)

EMBALAGEM

37

0

37

R$ 5,04

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

186,48

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

MOLHO INGLÊS
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
SUPERMERCADO MAGIA
DMG
3007002000862 CATMAT:0
80
(Cadastrado em:
13/11/2015)

EMBALAGEM

Cotações do Material
Marca
Valor
KENKO
R$ 4,79
SATIS
R$ 5,59
NÃO CITOU
R$ 4,75

90

0

90

R$ 12,69

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
06/04/2022

1.142,10

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

MOSTARDA AMARELA TIPO AMERICANA
Marca da Última Compra: TELL
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
HEINZ
R$ 13,59
HEINZ
R$ 12,59
HEINZ
R$ 11,89

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
HIPERBOM SUPERMERCADO

81

3007002000863 CATMAT:0
(Cadastrado em:
13/11/2015)

EMBALAGEM

90

0

90

R$ 7,49

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

674,10

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

MOSTARDA ESCURA
Marca da Última Compra: TELL
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
HEMMER
R$ 6,99
HEMMER
R$ 8,69
HEMMER
R$ 6,79

Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM SUPERMERCADO
MAGIA SUPERMERCADO
IMPERATRIZ GOURMET
82 3007002000364 CATMAT:0

quilograma

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

30

0

30

R$ 57,59

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
1.727,70

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

18/29

18/05/2022 15:45
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(Cadastrado em:
01/01/2000)
MÚSCULO BOVINO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BEST BEEF
R$ 59,98
NÃO CITOU
R$ 52,90
KORIN
R$ 59,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
MADRID SUPERMERCADOS
INSTABUY
3007002004658 CATMAT:0
83
(Cadastrado em:
03/12/2018)

Kilograma

20

0

20

R$ 10,66

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

213,20

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

NABO COMPRIDO OU JAPONES KG
Marca da Última Compra: CEASA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MAÇÃ DE MEL
HORTIFRUTI RECIFE
HIPPO

84

3007003001649 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 8,00
NÃO CITOU
R$ 12,00
NÃO CITOU
R$ 11,98

quilograma

40

0

40 R$ 147,31

Data da Cot.
09/05/2022
09/05/2022
05/05/2022

5.892,40

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

NOZ PECAN INTEIRA
Marca da Última Compra: UNIAGRO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
EMPORIO ALIMENTOS
PÃO DE AÇUCAR
3007002000917 CATMAT:0
85
(Cadastrado em:
17/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 154,98
NÃO CITOU
R$ 150,35
NÃO CITOU
R$ 136,60

EMBALAGEM

90

0

90

R$ 5,42

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

487,80

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

NOZ-MOSCADA INTEIRA
Marca da Última Compra: UNIAGRO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BEIJA FLOR
R$ 5,98
KITANO
R$ 5,78
SABOR
R$ 4,49

Fornecedor/Fonte Externa
CASA FIESTA
SEMAR SUPERMERCADOS
GARCIA SUPERMERCADOS

86

3007001000615 CATMAT:0
(Cadastrado em:
12/06/2015)

EMBALAGEM

250

0

250

R$ 23,23

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

5.807,50

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

ÓLEO DE GIRASSOL - EMBALAGEM 900ML
Marca da Última Compra: LIZA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
LIZA
R$ 27,59

Data da Cot.
04/05/2022

Proc. de Origem

19/29

18/05/2022 15:45

Cotações do Material
Marca
Valor
MAZOLA
R$ 23,50
LIZA
R$ 18,59

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET

87

3007003001661 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)
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EMBALAGEM

100

0

100

R$ 10,22

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022

Proc. de Origem

1.022,00

PE 35/2021 - REI

22/07/2021

ORÉGANO
Marca da Última Compra: OLIVA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CHELLI
R$ 11,90
KAMILLA
R$ 9,79
NÃO CITOU
R$ 8,97

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
CENTRAL WEBER
NUTRI+
3007003001407 CATMAT:0
88
(Cadastrado em:
10/04/2015)

quilograma

50

0

50

R$ 32,94

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

1.647,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

OSSO BUCO - CANELA BOVINA TRASEIRA COM MÚSCULO INTEIRO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 29,85
SWIFT
R$ 35,96
NÃO CITOU
R$ 33,00

Fornecedor/Fonte Externa
CASA FIESTA
SEMAR SUPERMERCADOS
DMG

89

3007003001666 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

Pote

50

0

50

R$ 21,11

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
06/04/2022

1.055,50

21/05/2020

Proc. de Origem

PE 149/2019 - REI

OVO DE CODORNA EM CONSERVA
Marca da Última Compra: ANITA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
DO VALE
R$ 22,99
JUREIA
R$ 21,39
JUREIA
R$ 18,95

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA
ANGELONI
3007002003787 CATMAT:0
90
(Cadastrado em:
10/11/2016)

UNIDADE

200

0

200

R$ 25,66

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

Proc. de Origem

5.132,00

PE 35/2021 - REI

22/07/2021

PALMITO DE PUPUNHA
Marca da Última Compra: ANITA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
BISTEK
HIPPO

91

3007002003754 CATMAT:0
(Cadastrado em:
10/02/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
HEMMER
R$ 28,65
HEMMER
R$ 25,97
NATU PALM
R$ 22,35

EMBALAGEM

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

80

0

80

R$ 15,19

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

1.215,20

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

20/29

18/05/2022 15:45
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PÃO DE FORMA SEM CASCA
Marca da Última Compra: GIASSI
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

92

3007002000823 CATMAT:0
(Cadastrado em:
13/11/2015)

EMBALAGEM

Cotações do Material
Marca
Valor
PULLMAN
R$ 15,99
WICKBOLD
R$ 15,99
WICKBOLD
R$ 13,60

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

Proc. de Origem

30

237,90

PE 35/2021 - REI

0

30

R$ 7,93

22/07/2021

PÁPRICA DOCE EM PÓ
Marca da Última Compra: JP
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
EDIMAR
R$ 8,65
ZUPPA
R$ 8,89
CHELLI
R$ 6,24

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO
3007002000367 CATMAT:0
93
(Cadastrado em:
01/01/2000)

quilograma

60

0

60

R$ 53,83

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

3.229,80

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

PATINHO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 58,59
NÃO CITOU
R$ 51,99
FRIBOI
R$ 50,90

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
HIPERBOM
ANGELONI

94

3007002000999 CATMAT:0
(Cadastrado em:
18/03/2015)

quilograma

100

0

100

R$ 39,72

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

3.972,00

28/04/2022

Proc. de Origem

PE 22/2019 - REI

PATO INTEIRO CONGELADO
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
SUPER NOSSO EM CASA
MARECHAL MERCADO
ANGELONI

95

3007002000379 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
VILA GERMANIA
R$ 47,99
GERMANIA
R$ 31,28
GERMANIA
R$ 39,90

quilograma

60

0

60

R$ 16,82

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

1.009,20

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

PEITO DE FRANGO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
HIPERBOM
SONDA DELIVERY

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 19,49
NÃO CITOU
R$ 15,99
NÃO CITOU
R$ 14,99

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

Proc. de Origem

21/29

18/05/2022 15:45

96

3007002000884 CATMAT:0
(Cadastrado em:
16/11/2015)
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EMBALAGEM

70

0

70

R$ 14,52

1.016,40

25/10/2021

DL 64/2021 - REI

PENNE TIPO GRANO DURO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BARILLA
R$ 14,99
BARILLA
R$ 14,99
BARILLA
R$ 13,58

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO
3007003001668 CATMAT:0
97
(Cadastrado em:
30/06/2015)

Pote

50

0

50

R$ 13,99

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

699,50

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

PEPINO EM CONSERVA
Marca da Última Compra: HUELLEN
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
KUHNE
R$ 15,99
TAUA
R$ 13,99
TAUA
R$ 11,99

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SUPERMERCADO MAGIA
HIPERBOM

98

3007001003475 CATMAT:0
(Cadastrado em:
15/04/2015)

LATA

60

0

60

R$ 13,98

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

838,80

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

PÊSSEGO EM CALDA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NEUMANN
R$ 14,59
NEUMANN
R$ 14,49
SCHRAMM
R$ 12,85

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO
3007002000769 CATMAT:0
99
(Cadastrado em:
12/11/2015)

EMBALAGEM

225

0

225

R$ 15,74

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

3.541,50

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

PIMENTA DO REINO EM GRÃO
Marca da Última Compra: JP
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
SUPERMERCADO MAGIA
ANGELONI

100

3007003001494 CATMAT:0
(Cadastrado em:
13/04/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
ZUPPA
R$ 16,99
SABOR AÇORIANO
R$ 16,25
MARGÃO
R$ 13,99

PACOTE

100

0

100

R$ 2,71

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

271,00

02/09/2021

Proc. de Origem

PE 47/2020 - REI

POLPA DE PITANGA CONGELADA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

22/29

18/05/2022 15:45

101
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Fornecedor/Fonte Externa
Fornecedor/Fonte Externa
CARONE.COM.BR
EMPORIO FRATELLI
MARIFRUTI

Marca Cotações do Material
Valor
Marca
Valor
SUMMER FRUIT
R$ 2,89
VITALE FRUTTI
R$ 2,85
DEMARCHI
R$ 2,40

3007003001684 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

150

PACOTE

0

150

R$ 14,04

Data da Cot.
Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

2.106,00

Proc. de Origem
Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

POLVILHO AZEDO.
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 15,29
YOKI
R$ 13,85
YOKI
R$ 12,99

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
SUPERMERCADO MAGIA
HIPERBOM
3007003001685 CATMAT:0
102
(Cadastrado em:
30/06/2015)

PACOTE

150

0

150

R$ 12,45

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

1.867,50

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

POLVILHO DOCE
Marca da Última Compra: JUREIA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 13,85
YOKI
R$ 12,59
YOKI
R$ 10,90

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI

103

3007002000335 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

quilograma

15

0

15

R$ 43,29

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

649,35

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

PRESUNTO MAGRO EM PEÇA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 46,90
CERATTI
R$ 42,99
SEARA
R$ 39,98

Fornecedor/Fonte Externa
MADRID SUPERMERCADOS
ANGELONI
HIPPO
3007003001374 CATMAT:0
104
(Cadastrado em:
10/04/2015)

quilograma

50

0

50

R$ 55,97

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

2.798,50

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

PRESUNTO MAGRO FATIADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA
ANGELONI
105 3007003001587 CATMAT:0

quilograma

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
AURORA
R$ 61,95
AURORA
R$ 57,45
SADIA
R$ 48,50
30

0

30 R$ 107,88

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
3.236,40

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI
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(Cadastrado em:
15/04/2015)
QUEIJO BRIE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SÃO VICENTE
R$ 119,20
TIROLEZ
R$ 102,53
QUATÁ
R$ 101,90

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
MADRID SUPERMERCADOS
3007002004914 CATMAT:0
106
(Cadastrado em:
24/03/2020)

EMBALAGEM

30

0

30

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

933,90

R$ 31,13

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

QUEIJO CAMEMBERT 125 GRAMAS
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
HIPPO

107

3007003001590 CATMAT:0
(Cadastrado em:
15/04/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
ILE DE FRANCE
R$ 33,90
ILE DE FRANCE
R$ 32,50
PRÉSIDENT
R$ 26,98

Pote

30

0

30

R$ 11,78

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

353,40

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

QUEIJO COTTAGE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
HIPERBOM
3007003001592 CATMAT:0
108
(Cadastrado em:
15/04/2015)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
LAC-LÉLO
R$ 12,99
LAC-LÉLO
R$ 11,39
LAC-LÉLO
R$ 10,97

25

0

25 R$ 104,01

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

2.600,25

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

QUEIJO EMMENTAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
MADRID SUPERMERCADOS

109

3007003001117 CATMAT:0
(Cadastrado em:
10/02/2015)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
CRUZILIA
R$ 107,07
CRUZILIA
R$ 104,98
TIROLEZ
R$ 99,99

80

0

80

R$ 99,18

Data da Cot.
18/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

7.934,40

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

QUEIJO GORGONZOLA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
VIGOR
R$ 99,73

Data da Cot.
03/05/2022

Proc. de Origem

24/29

18/05/2022 15:45

Cotações do Material
Marca
Valor
CRUZILIA
R$ 98,90
TIROLEZ
R$ 98,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM
ANGELONI

110

3007002000239 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)
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quilograma

15

0

15

R$ 97,93

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022

1.468,95

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

QUEIJO GOUDA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
VELDHUYZEN
R$ 100,90
VIGOR
R$ 112,99
SÃO VICENTE
R$ 79,90

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
MADRID SUPERMERCADOS
IMPERATRIZ GOURMET
3007003001119 CATMAT:0
111
(Cadastrado em:
10/02/2015)

quilograma

50

0

50 R$ 113,50

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

5.675,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

QUEIJO GRUYERE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
POLENGHI
R$ 124,90
PRÉSIDENT
R$ 115,62
TIROLEZ
R$ 99,98

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
HIPPO

112

3007003001597 CATMAT:0
(Cadastrado em:
15/04/2015)

quilograma

120

0

120

R$ 56,59

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

6.790,80

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

QUEIJO MUSSARELA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO
3007002000786 CATMAT:0
113
(Cadastrado em:
12/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
HOLANDÊS
R$ 59,90
TIROL
R$ 57,90
CRIOULO
R$ 51,98

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

Proc. de Origem

10

236,10

PE 35/2021 - REI

EMBALAGEM

0

10

R$ 23,61

22/07/2021

RAIZ FORTE EM CONSERVA
Marca da Última Compra: HEMMER
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
BANCA DO RAMON
CASA SANTA LUZIA
EMPORIO VALE EUROPEU

114

3007002000899 CATMAT:0
(Cadastrado em:
16/11/2015)

EMBALAGEM

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
SCANDIA PEPPARROT
R$ 24,90 18/05/2022
ANNIHAUS
R$ 24,10 03/05/2022
DANIMAR
R$ 21,83 03/05/2022

260

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

0

260

R$ 9,15

2.379,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI
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REQUEIJÃO CREMOSO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
AVIAÇÃO
R$ 9,29
TIROLEZ
R$ 8,35
NÃO CITOU
R$ 9,80

Fornecedor/Fonte Externa
BIG
ANGELONI
DMG

115

3007002000255 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

quilograma

100

0

100

R$ 25,75

Data da Cot.
06/05/2022
03/05/2022
06/04/2022

2.575,00

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

RICOTA FRESCA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
3007003001686 CATMAT:0
116
(Cadastrado em:
30/06/2015)

PACOTE

Cotações do Material
Marca
Valor
HOLANDÊS
R$ 25,97
HOLANDÊS
R$ 25,79
HOLANDÊS
R$ 25,50

100

0

100

R$ 11,02

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

1.102,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

SAGU
Marca da Última Compra: YOKI
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 10,99
YOKI
R$ 11,58
YOKI
R$ 10,49

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO
SEMAR SUPERMERCADO

117

3007003001678 CATMAT:0
(Cadastrado em:
30/06/2015)

PACOTE

300

0

300

R$ 5,21

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

1.563,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

SAL GROSSO
Marca da Última Compra: MARFIM
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
HOREBE
R$ 5,99
HOREBE
R$ 4,79
CISNE
R$ 4,85

Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
3007003001679 CATMAT:0
118
(Cadastrado em:
30/06/2015)

PACOTE

500

0

500

R$ 6,20

Data da Cot.
18/05/2022
18/05/2022
18/05/2022

Proc. de Origem

3.100,00

PE 35/2021 - REI

22/07/2021

SAL IODADO
Marca da Última Compra: ZIZO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
JASMINE
R$ 6,65
CISNE
R$ 6,45
CISNE
R$ 5,49

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

Proc. de Origem
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3007003001680 CATMAT:0
119
(Cadastrado em:
30/06/2015)
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PACOTE

30

0

30

R$ 12,89

386,70

22/07/2021

PE 35/2021 - REI

SAL IODADO LIGHT
Marca da Última Compra: CISNE
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
BISTEK
ANGELONI
HIPPO

120

3007002000788 CATMAT:0
(Cadastrado em:
10/04/2015)

PACOTE

Cotações do Material
Marca
Valor
CISNE
R$ 11,99
MAGRO
R$ 12,90
CISNE
R$ 13,77

40

0

40

R$ 16,22

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

648,80

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

SALSICHA SUÍNA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM
HORTIFRUTI
IMPERATRIZ GOURMET
3007002000390 CATMAT:0
121
(Cadastrado em:
01/01/2000)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
PERDIGÃO
R$ 16,99
SEARA
R$ 16,99
PERDIGÃO
R$ 14,69

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

35

641,20

0

35

R$ 18,32

Proc. de Origem

06/04/2022 DL 51012/2022 - REI

SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM
HIPPO
HORTIFRUTI

122

3007002000804 CATMAT:0
(Cadastrado em:
12/11/2015)

Pote

Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 18,99
MACEDO
R$ 18,99
SADIA
R$ 16,99

50

0

50

R$ 26,63

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

1.331,50

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

SORVETE DE CHOCOLATE
Marca da Última Compra: ESKIMÓ
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
KIBON
R$ 25,90
KIBON
R$ 25,99
KIBON
R$ 27,99

Fornecedor/Fonte Externa
ARAUJO.COM.BR
MARCHE.COM.BR
IMPERATRIZ GOURMET
3007003001498 CATMAT:0
123
(Cadastrado em:
13/04/2015)

quilograma

50

0

50

R$ 14,96

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
02/05/2022

748,00

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

UVA RUBI
Marca da Última Compra: CEASA
Requisições Associadas: 2304/2022

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 14,99
NÃO CITOU
R$ 16,90
NÃO CITOU
R$ 12,99

Fornecedor/Fonte Externa
RAZIA SUPERMERCADO
BAGGIO SUPERMERCADOS
CENTRAL MAX SUPERMERCADO
3007002000317 CATMAT:0
124
(Cadastrado em:
01/01/2000)
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UNIDADE

150

0

150

R$ 11,06

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
02/05/2022

1.659,00

Proc. de Origem

28/04/2022 DL 51012/2022 - REI

UVA-PASSA BRANCA SEM SEMENTE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
UNIAGRO
R$ 10,30
FELIZ
R$ 10,89
NÃO CITOU
R$ 12,00

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA
DMG

125

3007002000318 CATMAT:0
(Cadastrado em:
01/01/2000)

UNIDADE

180

0

180

R$ 10,29

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
06/04/2022

1.852,20

Proc. de Origem

28/04/2022 DL 51012/2022 - REI

UVA-PASSA PRETA SEM SEMENTE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
DONA HELENA
R$ 8,89
VÓ VILZA
R$ 9,99
NÃO CITOU
R$ 12,00

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
DMG
3007004001160 CATMAT:0
126
(Cadastrado em:
18/03/2015)

quilograma

60

0

60

R$ 34,21

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
06/04/2022

2.052,60

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

VAGEM FRESCA
Marca da Última Compra: CEASA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 39,99
NÃO CITOU
R$ 29,97
HORTA ORGANICA
R$ 32,67

Fornecedor/Fonte Externa
INSTABUY
MAMBO.COM
HIPPO

127

3007002000931 CATMAT:0
(Cadastrado em:
18/11/2015)

EMBALAGEM

120

0

120

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

752,40

R$ 6,27

22/07/2021

Proc. de Origem

PE 35/2021 - REI

VINAGRE DE VINHO BRANCO
Marca da Última Compra: HEINIG
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
HEINIG
R$ 6,89
ROSANI
R$ 6,27
ROSINA
R$ 5,65

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
HIPPO
ANGELONI

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

Proc. de Origem

Valor Total do Processo: R$ 253.073,98
Data____/____/____

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Elaborado por:
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Estudo Técnico Preliminar

Estudo Técnico Preliminar
1. Informações Básicas
Número do processo: 23292.015384/2022-14

2. Descrição da necessidade
Aquisição de Insumos Alimentícios - Mercearia - para as aulas práticas do Campus Florianópolis-Continente do IFSC.

3. Área requisitante
Área Requisitante
Departamento de Ensino do Campus Florianópolis Continente

Responsável
Luciane Oliari

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
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.
1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
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.
3. 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. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
6. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
8. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
9. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste Edital;
10. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCUPlenário).
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5. Levantamento de Mercado
Os itens da presente licitação se tratam de materiais de consumo/permanente/serviços que serão auxiliares para 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.
Desta forma, é necessário promover periodicamente licitações para aquisição de bens/prestação de serviços que são de essenciais
para o funcionamento do IFSC, tanto para sala de aula como para administrativo. Assim, se faz desnecessária a pesquisa de
mercado para aquisição destes itens/serviços essenciais e comuns, uma vez que não existem soluções substitutas.

6. Descrição da solução como um todo
Quadro de especificações mínimas
Licitação: 23292.015384/2022-14 - PE 11103/2022 - REI
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS
Assunto:
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.

Item

Descrição

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de
novilho, produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça,
limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
1
integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, data de validade, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de
novilho, também chamado de alcatra-grossa, coice e alcatre. A
alcatra completa compreende o miolo da alcatra, a picanha e a
2
maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6 kg em média.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
Alcatra em peça de 2,5 a 2,8kg. Corte de novilho, em francês é
chamado de rumsteck e em inglês rump. Produzido e embalado
em conformidade com as normas da legislação sanitária
vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente,
3 que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
inspeção do SIF.
Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de
tamanho médio, uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser
acondicionada em embalagem original de fábrica, isenta de
fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos

Preço
Valor Total (R$)
Unit. (R$)

Unidade

Quant.

quilograma

60

46,89

2.813,40

quilograma

100

59,63

5.963,00

quilograma

30

59,63

1.788,90
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4

5

6

7

8

9

10

estranhos. A embalagem deve apresentar externamente dados
EMBALAGEM
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. A embalagem deve conter aproximadamente 250 g do
produto.
Arroz branco. Arroz branco descascado e polido, com grão
longo e fino, na coloração branca, tipo 1. Embalagem contendo
01 kg do produto. Produto industrializado que ao ser
beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa e a maior
parte da camada interna do tegumento, podendo ainda
apresentar grãos com estrias longitudinais visíveis a olho nú.
Embalado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos e
não violados, resistentes, que garantam a integridade do
PACOTE
produto até o momento do consumo. 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 33 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O
produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi retirada apenas
da casca bruta. Preserva intactos o gérmen e a camada externa
do grão, nos quais se concentram a maior parte dos nutrientes
como as proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais.
PACOTE
O arroz integral tipo agulhinha tem como característica grãos
longos e quantidade menor de amido. Embalagem íntegra em
plástico resistente e transparente, permitindo a visualização do
produto. A embalagem deve conter 1 kg do produto.
Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não
amassadas) ou de vidro, resistentes, que garantam a integridade
do produto até o consumo, contendo 200 ml do produtos. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
EMBALAGEM
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de
validade de pelo menos 2 anos a cada recebimento e
informações nutricionais.
Azeitona verde, sem caroço, em conserva. Azeitona verde,
graúda, sem caroço, acondicionada em embalagem limpa,
resistente, atóxica, contendo aproximadamente 160 g de peso
líquido drenado. Embalagem apresentando externamente dados
de identificação, procedência, informações nutricionais,
UNIDADE
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. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.
Bacon em manta. Corte de carne de suíno aderida a pele da
barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e e
gordura devidamente preparada em salmoura com
conservadores (nitrato e nitrito de sódio), antioxidante
quilograma
(eritorbato de sódio). Processo de defumação suave. Produzido
e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela
legislação vigente.
Bacon fatiado. Corte de carne de suíno aderida a pele da
barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e gordura
devidamente preparada em salmoura com conservadores:
nitrato e nitrito de sódio; antioxidante: eritorbato de sódio.
EMBALAGEM
Processo de defumação suave. Apresentação em fatias finas e
uniformes. Embalagem à vácuo contendo aproximadamente
250 g do produto. Produzido e embalado em conformidade com
as normas estabelecidas pela legislação vigente.
Banha de porco. Gordura suína genericamente conhecida como
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banha foi definida pelo artigo 278 do RIISPOA: “Entende-se
por banha, genericamente, o produto obtido pela fusão de
tecidos adiposos frescos de suínos ou de matérias primas outras
como definido neste Regulamento”. Os métodos analíticos
quilograma
físicos e químicos preveem para a banha os exames de umidade
e volatilidade, acidez, provas de ranço, índice de peróxidos,
provas para antioxidantes, ponto de fusão e gorduras estranhas,
contendo triestearina. Produzido e embalado em conformidade
com as normas da legislação sanitária vigente.
Bebida energética de sabor tradicional – embalagem em
alumínio com volume entre 250 ml a 300 ml do produto. Sabor
da bebida tradicional. Data de fabricação, data de validade e
informações nutricionais constantes no rótulo do produto. Na
LATA
data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo
de validade do produto. Marca de referência de qualidade: Red
Bull
Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação
culinária em geral, pó branco, de primeira qualidade, isento de
materiais estranhos e sujidades. Usado no cozimento de
verduras para restaurar sua cor natural e no lugar de fermento
em pó como na preparação de bolachas, biscoitos, pés de
moleque e bolos. Embalagem em polietileno resistente,
EMBALAGEM
transparente no centro para poder visualizar o produto
interiormente. A embalagem deve conter 80 g de peso líquido
do produto, informações nutricionais, data de fabricação e
validade, número do lote e peso. O produto deve estar em
perfeito estado de conservação, sem umidade e qualquer
alteração de aroma, coloração e características sensoriais.
Bolacha ou biscoito champagne. Biscoito doce tipo champagne,
formato retangular ovalado, coberto com açúcar.
Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico,
hermeticamente vedados e embalados em caixa de papelão
PACOTE
limpa, íntegra e resistente. Produzido, embalado em entregue
em conformidade com a legislação sanitária vigente.
Embalagem contendo aproximadamente 150 g, Validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
Cacau em pó. O produto não deve conter glúten.
Acondicionado em embalagem interna de papel e externa de
papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou
CAIXA
sinais de umidade. 100% cacau. A embalagem deve conter
aproximadamente 200 g do produto . Marca de referência de
qualidade: Garoto.
Canjica. Grãos de milho branco selecionados de alta qualidade
embalados em pacote com 500 g do produto. Marca de
PACOTE
referência de qualidade: Yoki.
Carne moída tipo patinho. Carne moída de 1ª de patinho,
produzida e embalada em conformidade com as normas da
quilograma
legislação sanitária vigente.
Chá de hortelã. Caixa com 15 sachês de 1g. Chá, sabor hortelã.
Constituído de folhas de hortelã de espécimes vegetais
genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor: verde pardacenta
Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas
e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da entrega.
CAIXA
Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em caixa de
papel cartão contendo 15 sachês de aproximadamente 1 g cada.
Condições gerais de acordo com a NTA 41 (Decreto 12.486 de
20/10/78).
Chá verde. Caixa com 15 sachês e peso total de
aproximadamente 25,5 g. Chá verde. Constituído pelas folhas
novas e brotos de várias espécies do gênero "Thea" (Thea
sinensis e outras). Não fermentado, submetido à secagem. De
espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e partidos.
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Cor: verde pardacenta. Sem qualquer outro aroma, somente cháCAIXA
verde. Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades,
parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da
entrega. Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em
caixa de papel contendo 15 sachês. Condições gerais de acordo
com a NTA-41 (Decreto 12.486 de 20/10/78).
Charque. Produzido a partir de carnes de novilho vacum de
primeira, proveniente da salga forte e total desidratação da
carne escolhida. Também conhecido como xarqui. Produzido e
quilograma
embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
Chia. Ingredientes: sementes de chia. Própria para consumo
EMBALAGEM
humano. Embalagem com 150 g do produto.
Chocolate em pó solúvel. Chocolate em pó solúvel contendo
cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. Não deve conter
glúten. Embalagem interna de papel e externa de papelão firme,
íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou sinais de umidade.
CAIXA
Aproximadamente 50% cacau. A embalagem deve conter
aproximadamente 200 g do produto. Marca de referência de
qualidade: Nestlé.
Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e
contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo.
Embalagem apresentando externamente dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote data de EMBALAGEM
validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura. A embalagem deve conter
aproximadamente 100 g do produto. Data de validade mínima
de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
Cominho em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes.
Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 60 g de
peso líquido do produto. A embalagem deve apresentar
externamente dados de identificação, procedência, informações EMBALAGEM
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.
Contrafilé com osso,corte de novilho, situa-se na parte frontal
do animal e vem com 7 costelas finais medindo 20 cm de
comprimento, também acompanha as vértebras lombares. Peso
quilograma
mínimo 4 kg e máximo 12,5 kg por peça. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
Costela bovina com osso e magra. Costela bovina cortada em
tiras de 1 kg à 1,5Kg, com osso. Produzido e embalado em
quilograma
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Coxão mole de 1ª qualidade em peça de 6 a 7kg. Corte de
novilho, produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça,
limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
quilograma
integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, data de validade, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
Creme de leite em embalagem 200 g. Creme de leite,
pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado em
embalagem longa vida com aproximadamente 200 g de peso
líquido+C204, atóxica, limpa, não violado, resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
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identificação, procedência, informação nutricional, número de
CAIXA
lote, data de validade, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade
mínima a contar da data de entrega: 6 meses. Entrega Câmpus
Florianópolis-Continente
Curry em pó. Puro, 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
EMBALAGEM
Ministério da Agricultura. A embalagem deve conter
aproximadamente 50 g de peso líquido do produto. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.
Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza
de artigos e utensílios na área de processamento de alimentos.
Sem corantes e sem perfume, hipoalérgico, concentrado.
Apresentar a notificação do produto na Anvisa / Ministério da
Saúde. Embalagem em plástico flexível e resistente com 500
UNIDADE
ml, com bico dosador. Padrão de qualidade de referência:
limpol, minerva ou Minuano. Apresentar validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Entrega no Campus Florianópolis Continente.
Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico
limpo, não amassado, não estufado, com lacre em alumínio e
tampa em polietileno, resistente que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. Deve conter
aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
Pote
do lote, data de validade, quantidade do produto e atender as
especificações técnicas da NTA 56 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. Marca de referência de qualidade: Tirol
ou Mumu.
Ervilha congelada. Ervilha verde processada, comum,
selecionada, em grãos, higienizada, congelada, firme e intacta.
Aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Livre de fertilizantes,
PACOTE
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem contendo
aproximadamente 300 g, de polietileno, esterilizada. Condições
gerais de acordo com a portaria CVS-06 de 10/03/99.
Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar
escuro e homogênea. Embalada em frasco plástico resistente,
atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e
FRASCO
apresentar identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade com no mínimo de 6 meses. O
frasco deve conter 30 ml do produto.
Essência de panetone. Essência de panetone líquida, límpida,
clara E homogênea. Embalada em frasco plástico resistente,
atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e
apresentar identificação, procedência, informações nutricionais,
FRASCO
número de lote e data de validade. O produto deve ter validade
de no mínimo de 6 meses na entrega. O frasco deve conter 30
ml do produto.
FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA: EMBALAGEM
DE 500G FARINHA DE MILHO AMARELO, OBTIDO
PELA TORRAÇÃO DO GRÃO DE MILHO
DESGERMINADO OU NÃO, PREVIAMENTE
MACERADO, SOCADO E PENEIRADO, ISENTO DE
MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS, DETRITOS
PACOTE
ANIMAIS OU VEGETAIS E ODORES ESTRANHOS,
BOLOR E UMIDADE, EMBALAGEM DE POLIETILENO,
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ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE. VALIDADE
MÍNIMA DE 6 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: YOKI ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
Farinha de rosca em flocos para empanar tipo japonesa. Farinha
de rosca flocada produzida a partir de farinha de trigo, glicose,
fermento, gordura hidrogenada e sal. Própria para empanar.
Utilizada na cozinha japonesa. A embalagem deve estar em
PACOTE
perfeito estado, dentro do prazo de validade. Embalagem com
de 200 g do produto. Marcas de referência de qualidade: Panko
e Nissin.
Farinha de tapioca. Alimento proveniente do processamento da
mandioca para a elaboração de bolos, pudins, cremes. Farinha
branca, apresentada em grãos grandes diferente da goma de
mandioca e diferente do polvilho. Não pode apresentar mofos
PACOTE
ou insetos. Produzido, embalado e entregue conforme
legislação vigente. A embalagem deve conter 500 g de peso
líquido do produto.
Farinha de trigo - Embalagem 1kg: Farinha de trigo comum,
enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido à 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%, cinzas até 0,80%, falling
number mínimo de 240 segundos, ausência de sujidades,
Kg
parasitos e larvas, determinados pela portaria 354, de 18 de
julho de 1996. Embalagem em conformidade com a legislação
sanitária vigente, contendo 1 quilo. Conter data de fabricação, a
qual não deve ser superior a 30 dias no ato da entrega, validade
mínima de 5 meses a contar da data de entrega na unidade
requisitante.
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
PACOTE
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.
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 EMBALAGEM
fibras que são perdidos durante o processamento da farinha de
trigo comum. Possui coloração marrom clara, com aspecto e
odor característico. Fornecida em embalagem íntegra, sem
furos ou características distintas. A embalagem deve conter 01
kg do produto.
Feijão preto. Feijão preto embalado em pacote de com 1 kg do
produto, classe preto, novo, de primeira qualidade. Embalagem
plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da
PACOTE
Agricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e
torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de
entrega.
Feijão vermelho. Feijão vermelho embalado em pacote com 1
kg do produto, classe cores, novo de primeira qualidade.
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Embalagem plástica transparente, resistente. Registro no
PACOTE
Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega.
Fermento químico. Fermento químico usado principalmente
para bolos, composto basicamente dos seguintes compostos:
amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, EMBALAGEM
bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante. A
embalagem deve ter 100 g de peso líquido.
Filé de peito de frango congelado IQF (Individually Quick
Frozen, técnica de congelamento rápido que congela as peças
uma a uma.) Filé de peito de frango sem pele e sem osso.
quilograma
Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data
de entrega: 6 meses.
Filé mignon bovino COM cordão de 1,2 à 1,5Kg. Corte de
novilho, também conhecido como filé, pode ainda ser chamado
de lomo (espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês).
quilograma
Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
Filé mignon bovino ou filé mignon bovino limpo, SEM cordão
de 1,2 à 1,5kg. Corte de novilho, também conhecido como filé,
pode ainda ser chamado de lomo (espanhol), filet (francês) ou
quilograma
tenderloin (inglês). Produzido e embalado em conformidade
com as normas da legislação sanitária vigente.
Frango cortado a passarinho, sem tempero, congelado. Peito,
asas, dorso, coxas e sobrecoxas de frango sem tempero.
Produzido em conformidade com as normas da legislação
quilograma
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega:
6 meses.
Frango inteiro congelado. Frango inteiro com miúdos, sem
tempero pesando entre 1,9 e 2,5 kg. Produzido e embalado de
quilograma
acordo com as normas da legislação sanitária vigente. Validade
mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
Galeto congelado. Galeto inteiro, sem miúdos, pesando entre
600 e 800 g. Produzido e embalado em conformidade com as
quilograma
normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses.
Geleia de amora cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e
aroma característicos. Produzida, embalada e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem EMBALAGEM
com aproximadamente 320 g do produto. Validade mínima a
contar da data de recebimento: 12 meses.
Geleia de uva cremosa, brilhosa, com coloração, sabor e aroma
característicos. Produzida, embalada e entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem
Pote
deve conter aproximadamente 320 g do produto. Deve ter
validade mínima de 12 meses a contar da data de recebimento.
Goiabada em massa, tipo de corte. Acondicionada em
embalagem plástica, não amassada, não estufada, íntegra, sem
rasgos ou furos, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
EMBALAGEM
quantidade do produto e atender as especificações técnicas da
NTA 28 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. A
embalagem deverá conter aproximadamente 400 g do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega.
Grão-de-bico. Grão-de-bico embalado em pacote plástico com
500 g do produto, tipo 1, nova, de primeira qualidade.
Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve ter
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Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de grãos
mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses,
a contar da data de entrega.
Iogurte natural desnatado fornecido em pote com 170 g do
produto. Iogurte desnatado, natural, obtido de leite pasteurizado
desnatado, sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem
adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em
embalagem de filme de polietileno, com validade de no
máximo 30 dias, a partir da data de recebimento. 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.
Iogurte natural integral fornecido em pote com 170 g do
produto. Iogurte integral, natural, obtido de leite pasteurizado,
sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem adição de
açúcar, com consistência cremosa ou firme, em embalagem de
filme de polietileno, com validade máxima de 30 dias, a partir
da data de recebimento. 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.
Leite de coco integral. Natural, integral, homogeneizado,
pasteurizado, para fins culinários, acondicionado em
embalagens de vidro contendo 200 ml do produto, contendo 3 g
de gorduras totais e 2,7 g de gorduras saturadas, sem
concentração significativa de sódio. Ingredientes: leite de coco,
água, conservador INS 202, INS 211 e INS 223, Acidulante
INS 330 e espessante INS 466. 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. Marca de referência de qualidade: Sococo.
Leite de coco light. Natural, com reduzido teor de gordura
homogeneizado, pasteurizado, para fins culinários,
acondicionado em embalagens de vidro contendo 200 ml do
produto, contendo 1,5 g de gorduras totais e 1,4 g de gorduras
saturadas, sem concentração significativa de sódio.
Ingredientes: Conservador INS202, INS 211 e INS 223,
espessante INS 466 e INS 407, estabilizante INS 412. 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. Marca
referência de qualidade: Sococo.
Leite integral. Leite de vaca, sem adulterações, integral, acima
de 3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor e
sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida
UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão
aluminizada, validade até 04 meses. 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. A embalagem
deverá conter 01 litro do produto.
Leite semidesnatado com baixo teor de lactose. Leite de vaca,
sem adulterações, semidesnatado, com teor reduzido de lactose,
com 0,6 a 2,9% de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/

Estudo Técnico Preliminar

PACOTE

40

19,04

761,60

Pote

150

3,32

498,00

Pote

250

3,36

840,00

GARRAFA

350

6,03

2.110,50

GARRAFA

80

8,74

699,20

CAIXA

500

5,69

2.845,00

9 de 87

312

UASG 158516

59

60

61

62

63

64

65

66

UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada,
CAIXA
de 01 litro, validade até 04 meses. 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.
Lentilha seca. Lentilha embalada em pacote plástico com 500 g
do produto, tipo 1, nova, de primeira qualidade. Embalagem
plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve ter Registro no
PACOTE
Ministério da Agricultura. Sem a presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega.
Linguiça de pernil. Linguiça de carne de pernil suíno cortada a
faca, com pouco teor de gordura. Produzida em conformidade
quilograma
com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
Lingüiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com
carnes bovina, suína, trituradas ou picadas. Produzida e
embalada em conformidade com as normas estabelecidas pela
legislação correspondente. Embalagem: com diretrizes exigidos
pelas leis, destacando o nome do produtor, selo do SIF, data de
QUILO
fabricação e validade, sendo que a validade não poderá ser
inferior a 5 meses no ato da entrega, empacotadas a vácuo com
peso líquido de 1 a 3 quilos. Transporte: veículo com carroceria
fechada, isotérmico e certificado de vistoria, concedido pela
autoridade sanitária.
Linhaça marrom. Semente de linho marrom. Produto de grau
EMBALAGEM
alimentício. Embalagem 200g.
LOMBO SUÍNO , CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E
ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CAIXA LACRADAS,
LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADAS, RESISTENTES, QUE
GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
quilograma
VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF
/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF E ATENDER
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 03 DO
DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. O
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA
DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA
UNIDADE REQUISITANTE.
Macarrão tipo cabelo de anjo ou capellini. Macarrão seco com
ovos tipo cabelo de anjo ou capellini. Produto embalado em
polietileno resistente, que permita visualizar o produto. A
embalagem deve conter 500 g do produto. Na embalagem deve EMBALAGEM
constar data de fabricação e validade do produto, informações
nutricionais, modo de preparo e tempo de cozimento. Marca de
referência de qualidade: Barilla.
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,
CAIXA
sal, estabilizante lecitina de soja e conservadores sorbato de
potássio e propionato de cálcio. Acondicionada em caixa de
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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.
Massa folhada laminadagem. Massa folhada resfriada e
laminada no tamanho 25 x 40cm, espessura aproximada de 2,5
mm e enrolada, pronta para uso. Deve ser acondicionada com
interfolhamento entre as laminas de massa. A embalagem deve
PACOTE
ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária
vigente. A embalagem deve conter 01 kg do produto. Marca de
referência de qualidade: Arosa.
Massa folhada laminada crua congelada, pronta para o uso.
Massa folhada elaborada estruturadamente em várias camadas
intercaladas de massa e gordura, feitas através de sucessivas
dobras.Depois de manuseada e assada adquire aspecto folhado
crocante. Pode ser fornecida em bloco único congelado ou ja
aberta com espessura aproximada de 2,5mm e enrolada
EMBALAGEM
acondicionada com interfolhamento plástico entre as lâminas
de massa congelada no tamanho aproximado de 25 x 40cm. A
embalagem deve ser impermeável e em conformidade com a
legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter de 300g
a 400g do produto.
Mel puro de abelha, de flor de laranjeira. Produto natural,
elaborado por abelhas a partir do néctar das flores de laranjeira,
coletado e transformado por dois processos básicos, um físico,
evaporação de água e outro químico, adição de enzimas. Deve
Pote
apresentar registro no ministério da agricultura SIF 3070.
Embalado em pote plástico de polietileno, transparente fosco e
resistente. A embalagem deve conter 500 g do produto.
Melado de cana, líquido xaroposo obtido pela evaporação do
caldo de cana, ou a partir da rapadura, por processos
tecnológicos adequados. Elaborado com matéria-prima não
fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais ou vegetais. Sem qualquer tipo de corante, natural ou
artificial, conservante ou edulcorantes. Aspecto líquido
xaroposo e denso (viscoso), cor amarelo âmbar. Cheiro
característico e gosto doce. Poderá apresentar no máximo 25% p
/p de umidade, acidez em solução normal máxima de 10% v/p,
UNIDADE
glicídeos totais de um mínimo de 50% p/p e no máximo 6% p/p
de resíduo mineral fixo (cinzas). Ausência de sujidades,
parasitas, larvas e insetos ou seus fragmentos. Apresentar
registro no ministério da agricultura. Embalagem de plástico,
polietileno resistente, transparente e opaco, deve constar na
embalagem data de fabricação e de validade de no mínimo 12
meses. A embalagem deve conter aproximadamente 250g do
produto.
MILHO CONGELADO. MILHO VERDE PROCESSADO,
COMUM, SELECIONADO, EM GRÃOS, HIGIENIZADO,
CONGELADO, FIRME E INTACTO. ASPECTO COR,
CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. LIVRE DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
EMBALAGEM
EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 300
G, DE POLIETILENO, ESTERILIZADA. VALIDADE
MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE
RECEBIMENTO. - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLISCONTINENTE.
Milho verde em conserva. Milho verde em conserva
conservado com o líquido da conserva, condicionado em
embalagem de folha de flandres ou alumínio limpa, resistente,
atóxica, isenta de ferrugem, não amassada. Embalagem
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contendo entre 170 e 200 g do produto, 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.
Mirtilo ou blueberry congelado. Fruta in natura congelada tipo:
mirtilo. 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 roxa 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. Embalagem com 1kg de
mirtilo congelado.
Mix de pimenta em grão, com moedor manual. Mistura de
pimenta calabresa, pimenta do reino branca e preta, pimenta
rosa e da jamaica. Embalagem de 40 g a 50g de peso líquido do
produto e moedor. Marca de referência de qualidade: Chelli.
Molho de pimenta verde tipo green sauce. Molho de pimentas
feito a partir da pimenta verde jalapeño mexicana que é uma
seleção especial da pimenta suave anteriormente denominada
Jalapa. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega do produto. O frasco deve conter 60 ml do produto.
Marca de referência de qualidade: Tabasco.
Molho de soja light ou shoyo light. Fornecido em embalagem
com 150 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da
fermentação de soja com a ou outro cereal ou amiláceo, de
sabor salgado, 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, data de
fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto.
Molho de soja salgado ou shoyo salgado. Fornecido em
embalagem 500 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido
da fermentação de soja com trigo ou outro cereal ou amiláceo,
de sabor salgado, 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, data de
fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto.
Marca de referência de qualidade: Sakura.
Molho de tomate vermelho. Molho de tomate tradicional, feito
com tomates selecionados, embalado em sachê de 340 g de
peso líquido do produto. A embalagem deve conter
informações nutricionais, data de fabricação e validade e peso.
Marca de referência de qualidade: Arisco.
Molho inglês. Molho inglês tipo worcestershire. Condimento
preparado com água, vinagre, sal, açúcar, especiarias, corante
caramelo e fécula de mandioca. Não contém glúten.
Embalagem de polietileno transparente e resistente, em perfeito
estado, sem amassados, vazamentos, ou matérias estranhas. Na
embalagem deve conter informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote, e peso completo do
produto. Fornecido em embalagem com 150 ml do produto.
Mostarda amarela tipo americana. Mostarda processada
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consistente com os seguintes ingredientes: água, vinagre,
mostarda, açúcar, sal, amido, cúrcuma, canela, glicose, pimenta- EMBALAGEM
do-reino, noz-moscada e conservador benzoato de sódio. Não
contém glúten. A embalagem deve conter no mínimo 200 g do
produto.
Mostarda escura. Mostarda escura, contendo: vinagre, água,
semente de mostarda escura, açúcar, glicose, sal, pimenta do
reino, noz-moscada e conservador INS 211. Embalada em
bisnaga de polietileno resistente, opaco, com rótulo contendo EMBALAGEM
informações nutricionais, data de fabricação e validade e
número do lote. A embalagem deve ter aproximadamente 200 g
do produto.
Músculo bovino. Corte de novilho também conhecido como
braço e mão de vaca. Pode ainda ser chamado de tortuga
(espanhol), jarret ou gîte de devant (francês) ou fore shank
quilograma
(inglês). Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente.
NABO COMPRIDO, TAMBÉM CONHECIDO COMO
NABO JAPONÊS OU MINOWASE. VERDURA IN
NATURA TIPO: NABO. ESPÉCIE: COMUM. APLICAÇÃO:
ALIMENTAR. APRESENTAÇÃO: MADURO, COMPRIDO,
FIRME, ÍNTEGRO, GRANDE, SEM RACHADURAS, COM
CASCA LISA E LUSTROSA, SEM MANCHAS, SEM
PODRIDÃO, SEM DEFORMAÇÕES. COLORAÇÃO
ESBRANQUIÇADA E UNIFORME. BEM DESENVOLVIDO
Kilograma
COM TAMANHO UNITÁRIO MÉDIO 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.
Noz pecan inteira. Inteira, sem casca, da melhor qualidade, à
granel. Acondicionada em embalagem feita de plástico atóxico
e resistente, apresentando externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de
quilograma
fabricação, prazo de validade além das informações
nutricionais e número de registro. Validade mínima de 6 meses
a contar da data de recebimento.
Noz-moscada inteira. Amêndoa da Myristica fragana Hout,
inteiras, secas, desprovidas de seu envoltório. Pode ser
recoberta por uma película de cal ou de carbonato de cálcio
mas o peso desta camada não deve exceder a 1% de cálcio,
calculado em CaO (óxido de cálcio). Aspecto: amêndoa ovoide,
de superfície ponteada e reticulada. Cor: castanho-claro.
Cheiro: forte, aromático. Sabor: picante, fracamente amargo.
EMBALAGEM
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 8 g de
peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega do produto. A embalagem deve conter 08 g do
produto.
(Óleo de girassol - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em
garrafas plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o consumo, contendo
900ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de EMBALAGEM
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de
validade e informações nutricionais. Validade mínima 6 meses
a contar da data de recebimento
Orégano. Embalagem com 100 g do produto. Folhas da planta
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Origanum vulgare L., popularmente conhecido como
"Orégano", acompanhada ou não de pequena porção de
sumidades florais. Sãs, limpas e secas. Aspecto: folha ovalada
seca. Cor: verde-pardacenta. Cheiro: próprio. Sabor: próprio.
Livre de sujidades, parasitas, fungos ou contaminantes.
EMBALAGEM
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 100vg de peso líquido.
Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega do produto
Osso buco - Canela bovina traseira com músculo em cortes
transversais de 3 a 4 cm cada. Corte de novilho bovino,
também conhecido como músculo duro, músculo da perna e
quilograma
canela. Produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente.
Ovo de codorna em conserva. Ovo de codorna em conserva,
embalado em embalagem de vidro com aproximadamente 300
g do produto drenado, contendo os seguintes ingredientes: ovo,
sal, ácido acético e água. O líquido deve ser transparente e os
ovos devem estar íntegros em sua natureza, sem mudanças das
características naturais do produto. A embalagem deve
Pote
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 3 meses a contar da
data de entrega do produto.
PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA. PRIMEIRA
QUALIDADE, MACIO, TENRO, ESBRANQUIÇADO,
PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS
HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ESTABELECIDAS,
GARANTINDO A SEGURANÇA ALIMENTAR.
EMBALAGEM EM VIDRO CONTENDO
APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LÍQUIDO
DRENADO. EMBALAGEM , APRESENTANDO
UNIDADE
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.
Pão de forma sem casca. Pão de forma, sem casca, fresco do
dia, fatiado na vertical, com sal, pesando aproximadamente 350
g depois de assado, acondicionado em embalagem de
polietileno, original do fabricante, resistente, que permita
EMBALAGEM
visualizar o produto, contendo informações nutricionais, data
de fabricação e validade, número do lote. Validade máxima de
10 dias.
Páprica doce em pó. Condimento em pó produzido a partir de
pimentas vermelhas de tamanho médio, obtidas da espécie
Capsicum annuum. Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos,
bolores ou contaminantes. Acondicionado em saco de
polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente
e limpo, contendo aproximadamente 50 g de peso líquido do
EMBALAGEM
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.
Patinho de 1ª qualidade em peça pesando em torno de 3 a 3,5
kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade
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15,19
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com as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em
peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
93 atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
quilograma
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo
de inspeção do SIF
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
94
quilograma
da legislação sanitária vigente. Marca de referência de
qualidade: Villa Germania. Validade mínima a contar da data
de entrega: 4 meses.
Peito de frango congelado. Peito de frango com pele e osso.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da
95 legislação sanitária vigente. Apresentado em embalagem
quilograma
contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.
Penne tipo grano duro. Macarrão tipo penne, de grano duro
(com farinha de grano duro). Embalagem com 500 g do
produto, de papelão resistente, íntegra, sem sinais de violação,
96 com um local em polipropileno resistente e transparente que
EMBALAGEM
permita a visualização do produto, contendo informações
nutricionais, data de fabricação, data de validade, número do
lote e peso.
Pepino em conserva. Vegetal em conserva, tipo: pepino
cornichons, aplicação: alimentar. Características: pepinos de
tamanhos regulares, em conserva de salmoura suave,
embalados em vidros hermeticamente fechados, com peso
líquido drenado aproximado de 300 g. A embalagem deve
97
Pote
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.
Pêssego em calda. Pêssego cortado em metades. Embalagem
conforme as exigências da legislação, resistente, íntegra, sem
sinais de violação, contendo informações nutricionais, data de
98 fabricação, data de validade, número do lote, e peso. Validade
LATA
mínima de 6 meses a contar da data de recebimento.
Embalagem contendo entre 450g e 500g de peso drenado.
Marcas de referência: Hemmer, Vega e Schramm.
Pimenta do reino em grão. Fruto da Piper nigrum L., com
adequado estágio de maturação, fervidos e dessecados. Forma:
globular. Diâmetro: de 4 a 7 mm. Superfície: rugosa. Cor:
preta. Cheiro: pungente. Sabor: picante. Pura, livre de
sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes.
99 Embalagem apresentando externamente dados de identificação, EMBALAGEM
procedência, informações nutricionais, número de lote data de
validade, quantidade do produto, e número do registro no
Ministério da Agricultura, contendo aproximadamente 65 g de
peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da
data de entrega do produto.
Polpa de pitanga congelada. Polpa da fruta pitanga congelada,
embalada em pequenas porções com plástico atóxico.
100
PACOTE
Embalagem contendo 100g do produto. Produzido, embalado e
entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente.
Polvilho azedo. Polvilho ou fécula de mandioca, produto
amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de
18%, acidez em ml de solução 5%, 80% de amido, resíduo
101 mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em
PACOTE
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102

103

104

105

106

107

108

conformidade com a legislação sanitária vigente contendo 500
g do produto.
Polvilho doce. Polvilho ou fécula de mandioca, produto
amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de
18%, acidez em ml de solução 1%, 80% de amido, resíduo
PACOTE
mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em
conformidade com a legislação sanitária vigente contendo 500
g do produto.
Presunto magro em peça. Presunto cozido inteiro, sem capa de
gordura, elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido
e embalado em conformidade com as normas da legislação
quilograma
sanitária vigente - SIF. Marcas de referência de qualidade:
Perdigão ou Sadia.
Presunto magro fatiado. Presunto cozido em fatias finas, sem
capa de gordura, elaborado a partir de carne de pernil suíno.
quilograma
Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente - SIF.
Queijo brie. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não
violado, resistente ou em embalagem individual, 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
quilograma
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção. Validade mínima de 30 dias a partir da data de
entrega na unidades requisitante. Ingredientes: Leite
pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermentos láticos, coalho e
penicillium candidum (crosta branca).
Queijo camembert embalagem de 125 gramas. Embalado em
filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou
embalagem individual, com rótulo impresso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de
EMBALAGEM
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
unidades requisitante. Marca de referência de qualidade:
Serrabella e Campo lindo.
Queijo cottage. Queijo cremoso tipo fresco, com textura
cremosa e grumosa, de cor branca, sabor ligeiramente ácido e
salgado, embalado em potes plásticos com aproximadamente
250 g, atóxico, limpo, não violado, resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
Pote
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
unidades requisitante.
Queijo emmental, semi duro, de longa maturação, sabor
ligeiramente adocicado e frutado, com grandes e numerosas
olhaduras, uniformes e brilhante, obtido de leite pasteurizado,
casca escovada e dura. 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
quilograma
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 30 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.
Queijo gorgonzola, massa semi-cozida, sabor forte e acentuado,

Estudo Técnico Preliminar

150

12,45

1.867,50

15

43,29

649,35

50

55,97

2.798,50

30

107,88

3.236,40

30

31,13

933,90

30

11,78

353,40

25

104,01

2.600,25

16 de 87

319

UASG 158516

109

110

111

112

113

com veios azuis esverdeados devido a ação do fungo
Penicilium roqueforti, com ponto ideal de maturidade, com
textura cremosa, levemente quebradiça, 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
quilograma
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 30 dias a partir da data de
entrega na unidades requisitante.
Queijo gouda, obtido de leite pasteurizado, semi-dura, com
coloração laranja, com cera externa, apresentando sabor
característico. Embalagem atóxica, limpa, não violada,
resistente, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
quilograma
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 unidades
requisitante.
Queijo gruyere, originado do leite pasteurizado, maturado,
massa semi-dura, com olhaduras pequenas, textura ligeiramente
granulosa, densa e compacta, consistência aveludada, sabor
levemente picante e suave, cor amarela, casca dura, seca e de
cor castanho ferrugem 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
quilograma
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 30 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.
Queijo mussarela, de massa filada, elástica, sabor suave, cor
levemente amarelada, obtido a partir do leite pasteurizado, em
peça, embalado com filme plástico com barreira termoencolhível 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. A embalagem deverá conter
quilograma
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 unidades
requisitante.
Raiz forte em conserva. Vegetal em conserva, tipo: raiz forte,
aplicação: alimentar. Entrega do produto com validade maior
de 6 meses e deve ter pouco tempo de estocagem. Marcas de
EMBALAGEM
referência de qualidade: Hemmer ou Zilze. Embalagem
contendo 90 g de peso líquido do produto.
Requeijão cremoso. Requeijão cremoso, produzido com leite
pasteurizado, sabor suave, levemente salgado, consistência
cremosa. A embalagem deverá conter aproximadamente 200 g
do produto. Embalado em copo de vidro com tampa ou em pote
plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados
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114 de identificação, procedência, informação nutricional, número EMBALAGEM
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. Validade de no máximo 60
dias.
Ricota fresca, não-maturada, obtida do soro do leite de vaca,
massa branca, consistência macia e quebradiça, sabor suave e
cremoso, com textura leve, baixo teor de gordura, sem passar
por processo de defumação, sem ingredientes adicionais.
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
115
quilograma
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. Validade de no máximo 45
dias.
Sagu. Bolinhas de sagu, com coloração branca, formato
redondo, perfeito e pequeno, obtidas da mandioca, não deve
116 apresentar grãos partidos nem esfarelados. Deve estar dentro do
PACOTE
prazo de validade. A embalagem deve conter 500 g do produto.
Grupo Tapioca, sub grupo sagu.
Sal grosso. Sal de grau alimentício, não iodado, constituído por
cristais de cloreto de sódio de granulometria de tamanho
diferenciado (cristais grandes). Obtido através da moagem de
sal in natura seguida de processo de purificação por lavagens
117
PACOTE
sucessivas e separação/ seleção dos cristais. Todo o processo é
rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado
com alto grau de pureza. Embalado em embalagem plástica
com 1 kg do produto.
Sal iodado. Sal de grau alimentício, iodado, constituído por
cristais de cloreto de sódio de granulometria regular. Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de
118 purificação por lavagens sucessivas. Todo o processo é
PACOTE
rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado
com alto grau de pureza. Embalado em embalagem plástica
com 1 kg do produto.
Sal iodado light. Sal de grau alimentício, constituído por
cristais de cloreto de potássio de granulometria regular, para
dietas com restrição de sódio. Obtido através da moagem de sal
119 in natura seguida de processo de purificação por lavagens
PACOTE
sucessivas. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo
a fornecer um sal refinado com alto grau de pureza. Embalado
em embalagem plástica com 500 g do produto.
Salsicha suína. Salsicha suína tipo hot dog embalada em
embalagem de polietileno resistente, que permita a visualização
do produto. Pacote contendo 500 g do produto. O produto só
120
PACOTE
poderá ser adquirido se comprovada a inspeção no SIF/DIPOA.
A embalagem deve apresentar informações sobre data de
fabricação e validade do produto e informações nutricionais.
Sobrecoxa de frango congelada IQF (Individually Quick
Frozen, uma técnica de congelamento rápido que congela cada
parte uma a uma). Produzida e embalada em conformidade com
121
quilograma
as normas da legislação sanitária vigente. Embalagem contendo
1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de entrega:
6 meses.
Sorvete de chocolate. Sorvete pasteurizado, cremoso, sabor de
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chocolate, fornecido em pote com 1,5 litros, validade até 24
meses. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de
Pote
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. Marcas de referência de
qualidade: Kibon e Nestlé.
Uva rubi. Fruta limpa, madura, firme, em cachos compactos.
Grãos bem formados, sem manchas, sem podridão, sem
cicatrizes, com presença de pruína (cera que recobre os grãos).
Isenta de danos profundos. Cor: do avermelhado ao roxo claro,
com diferentes graus de saturação. Bem desenvolvida, com
quilograma
cachos pesando entre 250 e 300 g e grau de maturidade
adequado. Isenta de insetos, larvas ou parasitas, bem como de
danos por estes provocados, conforme Resolução 12/78 da
CNNPA, com pouco tempo de estocagem.
Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva
passa branca, sem semente, aplicação: alimentar. Embalagem
em material plástico atóxico, apresentando externamente dados
de identificação, procedência, informações nutricionais,
UNIDADE
número de lote data de validade e quantidade do produto.
Fornecida em embalagem com, aproximadamente, 200 g de
peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva
passa pretas, sem semente, aplicação: alimentar. Embalagem
em material plástico atóxico, apresentando externamente dados
de identificação, procedência, informações nutricionais,
UNIDADE
número de lote data de validade e quantidade do produto.
Fornecida em embalagem contendo entre 150 e 200 g de peso
líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do produto.
Vagem tipo holandesa ou macarrão fresca. Limpa, tenra,
quebradiça, sem manchas, sem podridão, com mínimo ou
nenhum teor de fibras. Cor verde, uniforme. Bem desenvolvida,
com diâmetro aproximado de 15 mm e comprimento entre 120
quilograma
e 150 mm e grau de maturidade adequado. Isenta de insetos,
larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados,
conforme Resolução 12/78 da CNNPA. Deve ter pouco tempo
de estocagem.
Vinagre de vinho branco. O álcool etílico contido na matéria
prima, que é o vinho, 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 branco. Deve conter apenas o
EMBALAGEM
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.

50
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50

14,96

748,00

150

11,06

1.659,00

180

10,29

1.852,20

60

34,21

2.052,60

120

6,27

752,40

Valor Total do Processo: R$ 253.073,98
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades a serem adquiridas estão de acordo com o levantamento das áreas requisitantes, conforme segue em
relatório a seguir:

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES
Licitação: 23292.015384/2022-14 - PE 11103/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS
Assunto:
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.
MATERIAIS
Tipo:
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item

Especificação do Item

Unid.

Marca

Proposta

Quant. Quant.
Int.
Ext.

Quant.
Total

Valor
Unit.

Total

quilograma

--

--

60

60

--

--

Requisição Unidade
Unidade
Gestora

1

3007002000341 CATMAT: 0

--

0

ACÉM BOVINO
Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em
caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

2

3007002000343 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

100

0

100

--

--

ALCATRA COM MAMINHA E PICANHA OU ALCATRA COMPLETA
Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de novilho, também chamado de alcatra-grossa, coice e alcatre.
A alcatra completa compreende o miolo da alcatra, a picanha e a maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6 kg em
média. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE
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quilograma

--

--

--

30

0

30

--

--

ALCATRA EM PEÇA
Alcatra em peça de 2,5 a 2,8kg. Corte de novilho, em francês é chamado de rumsteck e em inglês rump. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo,
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção
do SIF.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

4

3007002000914 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

200

0

200

--

--

AMEIXA PRETA SEM CAROÇO.
Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de tamanho médio, uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser
acondicionada em embalagem original de fábrica, isenta de fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos
estranhos. 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. A embalagem deve conter aproximadamente 250 g do
produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

5

3007003005372 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

150

0

150

--

--

ARROZ BRANCO
Arroz branco. Arroz branco descascado e polido, com grão longo e fino, na coloração branca, tipo 1. Embalagem contendo
01 kg do produto. Produto industrializado que ao ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa e a maior parte
da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar grãos com estrias longitudinais visíveis a olho nú. Embalado
em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. 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 33 do
Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
120
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

6

3007002000801 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

20

0

20

--

--

ARROZ INTEGRAL TIPO AGULHINHA
Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi retirada apenas da casca bruta. Preserva intactos o gérmen e a camada
externa do grão, nos quais se concentram a maior parte dos nutrientes como as proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e
minerais. O arroz integral tipo agulhinha tem como característica grãos longos e quantidade menor de amido. Embalagem
íntegra em plástico resistente e transparente, permitindo a visualização do produto. A embalagem deve conter 1 kg do
produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
12
CONTRATOS - CTE
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COORDENADORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS - CTE

EMBALAGEM

--

--

8

--

120

0

120

--

--

AZEITE DE DENDÊ
Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não amassadas) ou de vidro, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o consumo, contendo 200 ml do produtos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo menos 2 anos a cada recebimento e informações nutricionais.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
70
CONTRATOS - CTE

8

3007002003391 CATMAT: 0

UNIDADE

--

--

--

80

0

80

--

--

AZEITONA VERDE, SEM CAROÇO, EM CONSERVA
Azeitona verde, sem caroço, em conserva. Azeitona verde, graúda, sem caroço, acondicionada em embalagem limpa,
resistente, atóxica, contendo aproximadamente 160 g de peso líquido drenado. 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. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

9

3007002000320 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

50

0

50

--

--

BACON EM MANTA
Bacon em manta. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e e
gordura devidamente preparada em salmoura com conservadores (nitrato e nitrito de sódio), antioxidante (eritorbato de
sódio). Processo de defumação suave. Produzido e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação
vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

10

3007003001239 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

40

0

40

--

--

BACON FATIADO
Bacon fatiado. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça de corte entremeada de carne e gordura
devidamente preparada em salmoura com conservadores: nitrato e nitrito de sódio; antioxidante: eritorbato de sódio.
Processo de defumação suave. Apresentação em fatias finas e uniformes. Embalagem à vácuo contendo aproximadamente
250 g do produto. Produzido e embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

11

3007003001360 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

20

0

20

--

--
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BANHA DE PORCO
Banha de porco. Gordura suína genericamente conhecida como banha foi definida pelo artigo 278 do RIISPOA: “Entendese por banha, genericamente, o produto obtido pela fusão de tecidos adiposos frescos de suínos ou de matérias primas
outras como definido neste Regulamento”. Os métodos analíticos físicos e químicos preveem para a banha os exames de
umidade e volatilidade, acidez, provas de ranço, índice de peróxidos, provas para antioxidantes, ponto de fusão e gorduras
estranhas, contendo triestearina. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
15
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
5
CONTRATOS - CTE

12

3007002003593 CATMAT: 0

LATA

--

--

--

20

0

20

--

--

BEBIDA ENERGÉTICA DE SABOR TRADICIONAL
Bebida energética de sabor tradicional – embalagem em alumínio com volume entre 250 ml a 300 ml do produto. Sabor da
bebida tradicional. Data de fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no rótulo do produto. Na data
da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de validade do produto. Marca de referência de qualidade: Red
Bull
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

13

3007002000089 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

60

0

60

--

--

BICARBONATO DE SÓDIO
Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação culinária em geral, pó branco, de primeira qualidade, isento de
materiais estranhos e sujidades. Usado no cozimento de verduras para restaurar sua cor natural e no lugar de fermento em
pó como na preparação de bolachas, biscoitos, pés de moleque e bolos. Embalagem em polietileno resistente, transparente
no centro para poder visualizar o produto interiormente. A embalagem deve conter 80 g de peso líquido do produto,
informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote e peso. O produto deve estar em perfeito estado de
conservação, sem umidade e qualquer alteração de aroma, coloração e características sensoriais.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
25
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
35
CONTRATOS - CTE

14

3007002000807 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

30

0

30

--

--

BOLACHA OU BISCOITO CHAMPAGNE
Bolacha ou biscoito champagne. Biscoito doce tipo champagne, formato retangular ovalado, coberto com açúcar.
Acondicionadas em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados e embalados em caixa de papelão limpa,
íntegra e resistente. Produzido, embalado em entregue em conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem
contendo aproximadamente 150 g, Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
10
CONTRATOS - CTE

15

3007002000870 CATMAT: 0

CAIXA

--

--

--

80

0

80

--

--

CACAU EM PÓ
Cacau em pó. O produto não deve conter glúten. Acondicionado em embalagem interna de papel e externa de papelão
firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou sinais de umidade. 100% cacau. A embalagem deve conter

23 de 87

326

UASG 158516

Estudo Técnico Preliminar

aproximadamente 200 g do produto . Marca de referência de qualidade: Garoto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
80
CONTRATOS - CTE

16

3007002000858 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

35

0

35

--

--

CANJICA
Canjica. Grãos de milho branco selecionados de alta qualidade embalados em pacote com 500 g do produto. Marca de
referência de qualidade: Yoki.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
35
CONTRATOS - CTE

17

3007003001409 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

100

0

100

--

--

CARNE MOÍDA TIPO PATINHO
Carne moída tipo patinho. Carne moída de 1ª de patinho, produzida e embalada em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

18

3007003001653 CATMAT: 0

CAIXA

--

--

--

15

0

15

--

--

CHÁ DE HORTELÃ
Chá de hortelã. Caixa com 15 sachês de 1g. Chá, sabor hortelã. Constituído de folhas de hortelã de espécimes vegetais
genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor: verde pardacenta Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades,
parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da entrega. Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em
caixa de papel cartão contendo 15 sachês de aproximadamente 1 g cada. Condições gerais de acordo com a NTA 41
(Decreto 12.486 de 20/10/78).
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
15
CONTRATOS - CTE

19

3007002003786 CATMAT: 0

CAIXA

--

--

--

20

0

20

--

--

CHÁ VERDE
Chá verde. Caixa com 15 sachês e peso total de aproximadamente 25,5 g. Chá verde. Constituído pelas folhas novas e
brotos de várias espécies do gênero "Thea" (Thea sinensis e outras). Não fermentado, submetido à secagem. De espécimes
vegetais genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor: verde pardacenta. Sem qualquer outro aroma, somente chá-verde.
Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da entrega.
Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em caixa de papel contendo 15 sachês. Condições gerais de acordo com a
NTA-41 (Decreto 12.486 de 20/10/78).
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

20

3007002000350 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

30

0

30

--

--

CHARQUE
Charque. Produzido a partir de carnes de novilho vacum de primeira, proveniente da salga forte e total desidratação da
carne escolhida. Também conhecido como xarqui. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
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2304/2022 11003501

CONTRATOS - CTE

3007003005349 CATMAT: 0

EMBALAGEM

30

--

--

--

10

0

10

--

--

--

--

CHIA
Chia. Ingredientes: sementes de chia. Própria para consumo humano. Embalagem com 150 g do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
10
CONTRATOS - CTE

22

3007002000901 CATMAT: 0

CAIXA

--

--

--

40

0

40

CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL
Chocolate em pó solúvel. Chocolate em pó solúvel contendo cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. Não deve conter
glúten. Embalagem interna de papel e externa de papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou sinais de
umidade. Aproximadamente 50% cacau. A embalagem deve conter aproximadamente 200 g do produto. Marca de
referência de qualidade: Nestlé.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

23

3007002000952 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

30

0

30

--

--

COLORÍFICO EM PÓ
Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro,
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 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 100 g do produto. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
10
CONTRATOS - CTE

24

3007002000818 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

50

0

50

--

--

COMINHO EM PÓ
Cominho em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 60 g de peso líquido do produto. 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

25

3007002000987 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

100

0

100

--

--

CONTRAFILÉ COM OSSO PARTE FRONTAL
Contrafilé com osso,corte de novilho, situa-se na parte frontal do animal e vem com 7 costelas finais medindo 20 cm de
comprimento, também acompanha as vértebras lombares. Peso mínimo 4 kg e máximo 12,5 kg por peça. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
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CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS - CTE

quilograma

--

--

40
60

--

35

0

35

--

--

COSTELA BOVINA COM OSSO E MAGRA
Costela bovina com osso e magra. Costela bovina cortada em tiras de 1 kg à 1,5Kg, com osso. Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
35
CONTRATOS - CTE

27

3007002000354 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

60

0

60

--

--

COXÃO MOLE
Coxão mole de 1ª qualidade em peça de 6 a 7kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico,
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas
lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

28

3007002003837 CATMAT: 0

CAIXA

--

--

--

250

0

250

--

--

CREME DE LEITE - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
Creme de leite em embalagem 200 g. Creme de leite, pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado em
embalagem longa vida com aproximadamente 200 g de peso líquido+C204, atóxica, limpa, não violado, resistente. 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. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses. Entrega Câmpus Florianópolis-Continente
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
150
CONTRATOS - CTE

29

3007002000828 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

30

0

30

--

--

CURRY EM PÓ
Curry em pó. Puro, 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 50 g de peso líquido do produto. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

30

3022001000279 CATMAT: 0

UNIDADE

--

--

--

1200

0

1200

--

--
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DETERGENTE CONTINENTE
Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos e utensílios na área de processamento de
alimentos. Sem corantes e sem perfume, hipoalérgico, concentrado. Apresentar a notificação do produto na Anvisa /
Ministério da Saúde. Embalagem em plástico flexível e resistente com 500 ml, com bico dosador. Padrão de qualidade de
referência: limpol, minerva ou Minuano. Apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Entrega no Campus Florianópolis Continente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
500
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
700
CONTRATOS - CTE

31

3007002000079 CATMAT: 0

Pote

--

--

--

90

0

90

--

--

DOCE DE LEITE CREMOSO
Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico limpo, não amassado, não estufado, com lacre em alumínio
e tampa em polietileno, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Deve conter
aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. 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 56 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. Marca de referência de qualidade: Tirol ou Mumu.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
60
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

32

3007003001522 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

40

0

40

--

--

ERVILHA CONGELADA
Ervilha congelada. Ervilha verde processada, comum, selecionada, em grãos, higienizada, congelada, firme e intacta.
Aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem contendo
aproximadamente 300 g, de polietileno, esterilizada. Condições gerais de acordo com a portaria CVS-06 de 10/03/99.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

33

3007002000097 CATMAT: 0

FRASCO

--

--

--

100

0

100

--

--

ESSÊNCIA DE BAUNILHA
Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro e homogênea. Embalada em frasco plástico resistente,
atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade com no mínimo de 6 meses. O frasco deve conter 30 ml do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
60
CONTRATOS - CTE

34

3007002000117 CATMAT: 0

FRASCO

--

--

--

30

0

30

--

--

ESSÊNCIA DE PANETONE
Essência de panetone. Essência de panetone líquida, límpida, clara E homogênea. Embalada em frasco plástico resistente,
atóxico e inodoro. A rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote e data de validade. O produto deve ter validade de no mínimo de 6 meses na entrega. O frasco
deve conter 30 ml do produto.
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COORDENADORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS - CTE

PACOTE

--

--

5
25

--

80

0

80

--

--

FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA: EMBALAGEM DE 500G FARINHA 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. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: YOKI - ENTREGA CÂMPUS
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

36

3007002000832 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

150

0

150

--

--

FARINHA DE ROSCA EM FLOCOS PARA EMPANAR TIPO JAPONESA
Farinha de rosca em flocos para empanar tipo japonesa. Farinha de rosca flocada produzida a partir de farinha de trigo,
glicose, fermento, gordura hidrogenada e sal. Própria para empanar. Utilizada na cozinha japonesa. A embalagem deve
estar em perfeito estado, dentro do prazo de validade. Embalagem com de 200 g do produto. Marcas de referência de
qualidade: Panko e Nissin.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
60
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
90
CONTRATOS - CTE

37

3007002000834 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

150

0

150

--

--

FARINHA DE TAPIOCA
Farinha de tapioca. Alimento proveniente do processamento da mandioca para a elaboração de bolos, pudins, cremes.
Farinha branca, apresentada em grãos grandes diferente da goma de mandioca e diferente do polvilho. Não pode apresentar
mofos ou insetos. Produzido, embalado e entregue conforme legislação vigente. A embalagem deve conter 500 g de peso
líquido do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
150
CONTRATOS - CTE

38

3007001000598 CATMAT: 0

Kg

--

--

--

2500

0

2500

--

--

FARINHA DE TRIGO
Farinha de trigo - Embalagem 1kg: Farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto obtido à 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%, cinzas até 0,80%, falling number mínimo de 240 segundos, ausência de sujidades,
parasitos e larvas, determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Embalagem em conformidade com a legislação
sanitária vigente, contendo 1 quilo. Conter data de fabricação, a qual não deve ser superior a 30 dias no ato da entrega,
validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega na unidade requisitante.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
2500
CONTRATOS - CTE
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PACOTE

--

--

--

40

0

40

--

--

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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

40

3007002003361 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

200

0

200

--

--

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 íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem deve
conter 01 kg do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
200
CONTRATOS - CTE

41

3007003001664 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

60

0

60

--

--

FEIJÃO PRETO
Feijão preto. Feijão preto embalado em pacote de com 1 kg do produto, classe preto, novo, de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
60
CONTRATOS - CTE

42

3007003001665 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

60

0

60

--

--

FEIJÃO VERMELHO
Feijão vermelho. Feijão vermelho embalado em pacote com 1 kg do produto, classe cores, novo de primeira qualidade.
Embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados,
carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

43

3007002000120 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

150

0

150

--

--

FERMENTO QUÍMICO
Fermento químico. Fermento químico usado principalmente para bolos, composto basicamente dos seguintes compostos:
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amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante. A
embalagem deve ter 100 g de peso líquido.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

44

3007002001000 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

80

0

80

--

--

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO
Filé de peito de frango congelado IQF (Individually Quick Frozen, técnica de congelamento rápido que congela as peças
uma a uma.) Filé de peito de frango sem pele e sem osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
80
CONTRATOS - CTE

45

3007002003507 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

40

0

40

--

--

FILÉ MIGNON BOVINO COM CORDÃO
Filé mignon bovino COM cordão de 1,2 à 1,5Kg. Corte de novilho, também conhecido como filé, pode ainda ser chamado
de lomo (espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

46

3007003001385 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

80

0

80

--

--

FILÉ MIGNON BOVINO SEM CORDÃO
Filé mignon bovino ou filé mignon bovino limpo, SEM cordão de 1,2 à 1,5kg. Corte de novilho, também conhecido como
filé, pode ainda ser chamado de lomo (espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
80
CONTRATOS - CTE

47

3007002000380 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

25

0

25

--

--

FRANGO CORTADO A PASSARINHO SEM TEMPERO CONGELADO
Frango cortado a passarinho, sem tempero, congelado. Peito, asas, dorso, coxas e sobrecoxas de frango sem tempero.
Produzido em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6
meses.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
25
CONTRATOS - CTE

48

3007002000381 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

200

0

200

--

--

FRANGO INTEIRO CONGELADO
Frango inteiro congelado. Frango inteiro com miúdos, sem tempero pesando entre 1,9 e 2,5 kg. Produzido e embalado de
acordo com as normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
200
CONTRATOS - CTE
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quilograma

--

--

--

40

0

40

--

--

GALETO CONGELADO
Galeto congelado. Galeto inteiro, sem miúdos, pesando entre 600 e 800 g. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

50

3007002000080 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

20

0

20

--

--

GELEIA DE AMORA CREMOSA
Geleia de amora 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
15
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
5
CONTRATOS - CTE

51

3007002000083 CATMAT: 0

Pote

--

--

--

20

0

20

--

--

GELEIA DE UVA CREMOSA, BRILHOS
Geleia de uva 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
15
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
5
CONTRATOS - CTE

52

3007002000084 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

40

0

40

--

--

GOIABADA EM MASSA
Goiabada em massa, tipo de corte. Acondicionada em embalagem plástica, não amassada, não estufada, íntegra, sem rasgos
ou furos, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e
atender as especificações técnicas da NTA 28 do Decreto Estadual número 12.486 de 20/10/1978. A embalagem deverá
conter aproximadamente 400 g do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

53

3007003001689 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

40

0

40

--

--

GRÃO-DE-BICO
Grão-de-bico. Grão-de-bico embalado em pacote plástico com 500 g do produto, tipo 1, nova, de primeira qualidade.
Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de
grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
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2304/2022 11003501

CONTRATOS - CTE

3007003001648 CATMAT: 0

Pote

40

--

--

--

150

0

150

--

--

IOGURTE NATURAL DESNATADO
Iogurte natural desnatado fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte desnatado, natural, obtido de leite pasteurizado
desnatado, sem adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em
embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30 dias, a partir da data de recebimento. 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
150
CONTRATOS - CTE

55

3007003001647 CATMAT: 0

Pote

--

--

--

250

0

250

--

--

IOGURTE NATURAL INTEGRAL
Iogurte natural integral fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte integral, natural, obtido de leite pasteurizado, sem
adição de polpa de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em embalagem de
filme de polietileno, com validade máxima de 30 dias, a partir da data de recebimento. 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
250
CONTRATOS - CTE

56

3007003001675 CATMAT: 0

GARRAFA

--

--

--

350

0

350

--

--

LEITE DE COCO INTEGRAL
Leite de coco integral. Natural, integral, homogeneizado, pasteurizado, para fins culinários, acondicionado em embalagens
de vidro contendo 200 ml do produto, contendo 3 g de gorduras totais e 2,7 g de gorduras saturadas, sem concentração
significativa de sódio. Ingredientes: leite de coco, água, conservador INS 202, INS 211 e INS 223, Acidulante INS 330 e
espessante INS 466. 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. Marca de referência de qualidade: Sococo.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
350
CONTRATOS - CTE

57

3007002004890 CATMAT: 0

GARRAFA

--

--

--

80

0

80

--

--

LEITE DE COCO LIGHT
Leite de coco light. Natural, com reduzido teor de gordura homogeneizado, pasteurizado, para fins culinários,
acondicionado em embalagens de vidro contendo 200 ml do produto, contendo 1,5 g de gorduras totais e 1,4 g de gorduras
saturadas, sem concentração significativa de sódio. Ingredientes: Conservador INS202, INS 211 e INS 223, espessante INS
466 e INS 407, estabilizante INS 412. 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. Marca referência de qualidade:
Sococo.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
80
CONTRATOS - CTE

58

3007002000906 CATMAT: 0

CAIXA

--

--

--

500

0

500

--

--
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LEITE INTEGRAL
Leite integral. Leite de vaca, sem adulterações, integral, acima de 3% de gordura ou teor original, líquido, cor branca, odor
e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão
aluminizada, validade até 04 meses. 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. A embalagem deverá conter 01 litro do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
500
CONTRATOS - CTE

59

3007002000890 CATMAT: 0

CAIXA

--

--

--

200

0

200

--

--

LEITE SEMIDESNATADO COM BAIXO TEOR DE LACTOSE
Leite semidesnatado com baixo teor de lactose. Leite de vaca, sem adulterações, semidesnatado, com teor reduzido de
lactose, com 0,6 a 2,9% de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa
vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada, de 01 litro, validade até 04 meses. 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
200
CONTRATOS - CTE

60

3007003001688 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

60

0

60

--

--

LENTILHA SECA
Lentilha seca. Lentilha embalada em pacote plástico com 500 g do produto, tipo 1, nova, de primeira qualidade.
Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de
grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrega.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
60
CONTRATOS - CTE

61

3007003001366 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

20

0

20

--

--

LINGUIÇA DE PERNIL
Linguiça de pernil. Linguiça de carne de pernil suíno cortada a faca, com pouco teor de gordura. Produzida em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

62

3007002000322 CATMAT: 0

QUILO

--

--

--

50

0

50

--

--

LINGUIÇA TIPO CALABRESA ENTREGA CAMPUS CONTINENTE
Lingüiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com carnes bovina, suína, trituradas ou picadas. Produzida e
embalada em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação correspondente. Embalagem: com diretrizes
exigidos pelas leis, destacando o nome do produtor, selo do SIF, data de fabricação e validade, sendo que a validade não
poderá ser inferior a 5 meses no ato da entrega, empacotadas a vácuo com peso líquido de 1 a 3 quilos. Transporte: veículo
com carroceria fechada, isotérmico e certificado de vistoria, concedido pela autoridade sanitária.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE
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EMBALAGEM

--

--

--

40

0

40

--

--

40

--

--

LINHAÇA MARROM
Linhaça marrom. Semente de linho marrom. Produto de grau alimentício. Embalagem 200g.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

64

3007002003977 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

40

0

LOMBO SUÍNO SEM OSSO
LOMBO SUÍNO , CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CAIXA LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADAS,
RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS 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
E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA NTA 03 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978.
O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA
UNIDADE REQUISITANTE.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

65

3007002000881 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

20

0

20

--

--

MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO OU CAPELLINI
Macarrão tipo cabelo de anjo ou capellini. Macarrão seco com ovos tipo cabelo de anjo ou capellini. Produto embalado em
polietileno resistente, que permita visualizar o produto. A embalagem deve conter 500 g do produto. Na embalagem deve
constar data de fabricação e validade do produto, informações nutricionais, modo de preparo e tempo de cozimento. Marca
de referência de qualidade: Barilla.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

66

3007002000106 CATMAT: 0

CAIXA

--

--

--

120

0

120

--

--

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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
120
CONTRATOS - CTE

67

3007002000107 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

100

0

100

--

--
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MASSA FOLHADA LAMINADA
Massa folhada laminadagem. Massa folhada resfriada e laminada no tamanho 25 x 40cm, espessura aproximada de 2,5mm
e enrolada, pronta para uso. Deve ser acondicionada com interfolhamento entre as laminas de massa. A embalagem deve
ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter 01 kg do produto. Marca
de referência de qualidade: Arosa.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

68

3007002004415 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

20

0

20

--

--

MASSA FOLHADA LAMINADA 300G
Massa folhada laminada crua congelada, pronta para o uso. Massa folhada elaborada estruturadamente em várias camadas
intercaladas de massa e gordura, feitas através de sucessivas dobras.Depois de manuseada e assada adquire aspecto folhado
crocante. Pode ser fornecida em bloco único congelado ou ja aberta com espessura aproximada de 2,5mm e enrolada
acondicionada com interfolhamento plástico entre as lâminas de massa congelada no tamanho aproximado de 25 x 40cm. A
embalagem deve ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter de
300g a 400g do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

69

3007002000085 CATMAT: 0

Pote

--

--

--

120

0

120

--

--

MEL PURO DE ABELHA
Mel puro de abelha, de flor de laranjeira. Produto natural, elaborado por abelhas a partir do néctar das flores de laranjeira,
coletado e transformado por dois processos básicos, um físico, evaporação de água e outro químico, adição de enzimas.
Deve apresentar registro no ministério da agricultura SIF 3070. Embalado em pote plástico de polietileno, transparente
fosco e resistente. A embalagem deve conter 500 g do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
120
CONTRATOS - CTE

70

3007002000078 CATMAT: 0

UNIDADE

--

--

--

100

0

100

--

--

MELADO DE CANA
Melado de cana, líquido xaroposo obtido pela evaporação do caldo de cana, ou a partir da rapadura, por processos
tecnológicos adequados. Elaborado com matéria-prima não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais ou vegetais. Sem qualquer tipo de corante, natural ou artificial, conservante ou edulcorantes. Aspecto líquido
xaroposo e denso (viscoso), cor amarelo âmbar. Cheiro característico e gosto doce. Poderá apresentar no máximo 25% p/p
de umidade, acidez em solução normal máxima de 10% v/p, glicídeos totais de um mínimo de 50% p/p e no máximo 6% p
/p de resíduo mineral fixo (cinzas). Ausência de sujidades, parasitas, larvas e insetos ou seus fragmentos. Apresentar
registro no ministério da agricultura. Embalagem de plástico, polietileno resistente, transparente e opaco, deve constar na
embalagem data de fabricação e de validade de no mínimo 12 meses. A embalagem deve conter aproximadamente 250g do
produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

71

3007001003824 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

200

0

200

--

--

MILHO VERDE CONGELADO - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
MILHO CONGELADO. MILHO VERDE PROCESSADO, COMUM, SELECIONADO, EM GRÃOS, HIGIENIZADO,
CONGELADO, FIRME E INTACTO. ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. LIVRE DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 300 G, DE
POLIETILENO, ESTERILIZADA. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO. ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

35 de 87

338

UASG 158516

72

Estudo Técnico Preliminar

2304/2022 11003501

COORDENADORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS - CTE

3007003001677 CATMAT: 0

LATA

--

--

200

--

155

0

155

--

--

MILHO VERDE EM CONSERVA
Milho verde em conserva. Milho verde em conserva conservado com o líquido da conserva, condicionado em embalagem
de folha de flandres ou alumínio limpa, resistente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada. Embalagem contendo entre
170 e 200 g do produto, 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
155
CONTRATOS - CTE

73

3007002003510 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

25

0

25

--

--

MIRTILO OU BLUEBERRY CONGELADO
Mirtilo ou blueberry congelado. Fruta in natura congelada tipo: mirtilo. 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 roxa 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. Embalagem com 1kg de mirtilo
congelado.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
25
CONTRATOS - CTE

74

3007002000768 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

70

0

70

--

--

MIX DE PIMENTA EM GRÃO COM MOEDOR MANUAL
Mix de pimenta em grão, com moedor manual. Mistura de pimenta calabresa, pimenta do reino branca e preta, pimenta rosa
e da jamaica. Embalagem de 40 g a 50g de peso líquido do produto e moedor. Marca de referência de qualidade: Chelli.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
70
CONTRATOS - CTE

75

3007002000912 CATMAT: 0

FRASCO

--

--

--

25

0

25

--

--

MOLHO DE PIMENTA VERDE TIPO GREEN SAUCE
Molho de pimenta verde tipo green sauce. Molho de pimentas feito a partir da pimenta verde jalapeño mexicana que é uma
seleção especial da pimenta suave anteriormente denominada Jalapa. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data
de entrega do produto. O frasco deve conter 60 ml do produto. Marca de referência de qualidade: Tabasco.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
25
CONTRATOS - CTE

76

3007002000797 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

100

0

100

--

--

MOLHO DE SOJA LIGHT OU SHOYO LIGHT
Molho de soja light ou shoyo light. Fornecido em embalagem com 150 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da
fermentação de soja com a ou outro cereal ou amiláceo, de sabor salgado, com um característico e agradável aroma de
extratos de carne, usado como flavorizante ou componente nutritivo em muitos países orientas. Embalagem de polietileno
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resistente, transparente, sem sinais de violação ou vazamento. Na embalagem deve conter informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

77

3007002000796 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

100

0

100

--

--

MOLHO DE SOJA SALGADO OU SHOYO SALGADO
Molho de soja salgado ou shoyo salgado. Fornecido em embalagem 500 ml do produto. Líquido marrom escuro obtido da
fermentação de soja com trigo ou outro cereal ou amiláceo, de sabor salgado, 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, data de
fabricação e validade, número do lote e quantidade do produto. Marca de referência de qualidade: Sakura.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

78

3007002000885 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

200

0

200

--

--

MOLHO DE TOMATE VERMELHO
Molho de tomate vermelho. Molho de tomate tradicional, feito com tomates selecionados, embalado em sachê de 340 g de
peso líquido do produto. A embalagem deve conter informações nutricionais, data de fabricação e validade e peso. Marca
de referência de qualidade: Arisco.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
200
CONTRATOS - CTE

79

3007002000810 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

37

0

37

--

--

MOLHO INGLÊS
Molho inglês. Molho inglês tipo worcestershire. Condimento preparado com água, vinagre, sal, açúcar, especiarias, corante
caramelo e fécula de mandioca. Não contém glúten. Embalagem de polietileno transparente e resistente, em perfeito estado,
sem amassados, vazamentos, ou matérias estranhas. Na embalagem deve conter informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote, e peso completo do produto. Fornecido em embalagem com 150 ml do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
37
CONTRATOS - CTE

80

3007002000862 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

90

0

90

--

--

MOSTARDA AMARELA TIPO AMERICANA
Mostarda amarela tipo americana. Mostarda processada consistente com os seguintes ingredientes: água, vinagre, mostarda,
açúcar, sal, amido, cúrcuma, canela, glicose, pimenta-do-reino, noz-moscada e conservador benzoato de sódio. Não contém
glúten. A embalagem deve conter no mínimo 200 g do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
90
CONTRATOS - CTE

81

3007002000863 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

90

0

90

--

--

MOSTARDA ESCURA
Mostarda escura. Mostarda escura, contendo: vinagre, água, semente de mostarda escura, açúcar, glicose, sal, pimenta do
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reino, noz-moscada e conservador INS 211. Embalada em bisnaga de polietileno resistente, opaco, com rótulo contendo
informações nutricionais, data de fabricação e validade e número do lote. A embalagem deve ter aproximadamente 200 g
do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
90
CONTRATOS - CTE

82

3007002000364 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

30

0

30

--

--

MÚSCULO BOVINO
Músculo bovino. Corte de novilho também conhecido como braço e mão de vaca. Pode ainda ser chamado de tortuga
(espanhol), jarret ou gîte de devant (francês) ou fore shank (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

83

3007002004658 CATMAT: 0

Kilograma

--

--

--

20

0

20

--

--

NABO COMPRIDO OU JAPONES KG
NABO COMPRIDO, TAMBÉM CONHECIDO COMO NABO JAPONÊS OU MINOWASE. VERDURA IN NATURA
TIPO: NABO. ESPÉCIE: COMUM. APLICAÇÃO: ALIMENTAR. APRESENTAÇÃO: MADURO, COMPRIDO,
FIRME, ÍNTEGRO, GRANDE, SEM RACHADURAS, COM CASCA LISA E LUSTROSA, SEM MANCHAS, SEM
PODRIDÃO, SEM DEFORMAÇÕES. COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA E UNIFORME. BEM DESENVOLVIDO
COM TAMANHO UNITÁRIO MÉDIO 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

84

3007003001649 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

40

0

40

--

--

NOZ PECAN INTEIRA
Noz pecan inteira. Inteira, sem casca, da melhor qualidade, à granel. 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

85

3007002000917 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

90

0

90

--

--

NOZ-MOSCADA INTEIRA
Noz-moscada inteira. Amêndoa da Myristica fragana Hout, inteiras, secas, desprovidas de seu envoltório. Pode ser
recoberta por uma película de cal ou de carbonato de cálcio mas o peso desta camada não deve exceder a 1% de cálcio,
calculado em CaO (óxido de cálcio). Aspecto: amêndoa ovoide, de superfície ponteada e reticulada. Cor: castanho-claro.
Cheiro: forte, aromático. Sabor: picante, fracamente amargo. 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 8 g de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses
a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve conter 08 g do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
90
CONTRATOS - CTE
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EMBALAGEM

--

--

--

250

0

250

--

--

ÓLEO DE GIRASSOL - EMBALAGEM 900ML
(Óleo de girassol - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas plásticas tipo pet, não amassadas, resistentes, que
garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 900ml. 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
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
150
CONTRATOS - CTE

87

3007003001661 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

100

0

100

--

--

ORÉGANO
Orégano. Embalagem com 100 g do produto. Folhas da planta Origanum vulgare L., popularmente conhecido como
"Orégano", acompanhada ou não de pequena porção de sumidades florais. Sãs, limpas e secas. Aspecto: folha ovalada seca.
Cor: verde-pardacenta. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Livre de sujidades, parasitas, fungos ou 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 100vg de peso líquido. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

88

3007003001407 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

50

0

50

--

--

OSSO BUCO - CANELA BOVINA TRASEIRA COM MÚSCULO INTEIRO
Osso buco - Canela bovina traseira com músculo em cortes transversais de 3 a 4 cm cada. Corte de novilho bovino, também
conhecido como músculo duro, músculo da perna e canela. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

89

3007003001666 CATMAT: 0

Pote

--

--

--

50

0

50

--

--

OVO DE CODORNA EM CONSERVA
Ovo de codorna em conserva. Ovo de codorna em conserva, embalado em embalagem de vidro com aproximadamente 300
g do produto drenado, contendo os seguintes ingredientes: ovo, sal, ácido acético e água. O líquido deve ser transparente e
os ovos devem estar íntegros em sua natureza, sem mudanças das características naturais do produto. 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 3 meses a contar da
data de entrega do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

90

3007002003787 CATMAT: 0

UNIDADE

--

--

--

200

0

200

--

--

PALMITO DE PUPUNHA
PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA. PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO, TENRO, ESBRANQUIÇADO,
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PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ESTABELECIDAS, GARANTINDO A
SEGURANÇA ALIMENTAR. EMBALAGEM EM VIDRO CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO
LÍQUIDO DRENADO. 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
200
CONTRATOS - CTE

91

3007002003754 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

80

0

80

--

--

PÃO DE FORMA SEM CASCA
Pão de forma sem casca. Pão de forma, sem casca, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, pesando aproximadamente
350 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. Validade máxima
de 10 dias.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

92

3007002000823 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

30

0

30

--

--

PÁPRICA DOCE EM PÓ
Páprica doce em pó. Condimento em pó produzido a partir de pimentas vermelhas de tamanho médio, obtidas da espécie
Capsicum annuum. Pura, livre de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Acondicionado em saco de
polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 50 g de peso líquido
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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

93

3007002000367 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

60

0

60

--

--

PATINHO
Patinho de 1ª qualidade em peça pesando em torno de 3 a 3,5 kg. Corte de novilho, produzido e embalado em conformidade
com as normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente
e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
60
CONTRATOS - CTE

94

3007002000999 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

100

0

100

--

--

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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
70
CONTRATOS - CTE
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COORDENADORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS - CTE

quilograma

--

--

30

--

60

0

60

--

--

PEITO DE FRANGO CONGELADO
Peito de frango congelado. Peito de frango com pele e osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente. Apresentado em embalagem contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
60
CONTRATOS - CTE

96

3007002000884 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

70

0

70

--

--

PENNE TIPO GRANO DURO
Penne tipo grano duro. Macarrão tipo penne, de grano duro (com farinha de grano duro). Embalagem com 500 g do
produto, de papelão resistente, íntegra, sem sinais de violação, com um local em polipropileno resistente e transparente que
permita a visualização do produto, contendo informações nutricionais, data de fabricação, data de validade, número do lote
e peso.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
70
CONTRATOS - CTE

97

3007003001668 CATMAT: 0

Pote

--

--

--

50

0

50

--

--

PEPINO EM CONSERVA
Pepino em conserva. Vegetal em conserva, tipo: pepino cornichons, aplicação: alimentar. Características: pepinos de
tamanhos regulares, em conserva de salmoura suave, embalados em vidros hermeticamente fechados, com peso líquido
drenado aproximado de 300 g. 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

98

3007001003475 CATMAT: 0

LATA

--

--

--

60

0

60

--

--

PÊSSEGO EM CALDA
Pêssego em calda. Pêssego cortado em metades. Embalagem conforme as exigências da legislação, resistente, íntegra, sem
sinais de violação, contendo informações nutricionais, data de fabricação, data de validade, número do lote, e peso.
Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Embalagem contendo entre 450g e 500g de peso drenado.
Marcas de referência: Hemmer, Vega e Schramm.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
60
CONTRATOS - CTE

99

3007002000769 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

225

0

225

--

--

PIMENTA DO REINO EM GRÃO
Pimenta do reino em grão. Fruto da Piper nigrum L., com adequado estágio de maturação, fervidos e dessecados. Forma:
globular. Diâmetro: de 4 a 7 mm. Superfície: rugosa. Cor: preta. Cheiro: pungente. Sabor: picante. Pura, livre de sujidades,
parasitas, fungos, bolores ou 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
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Agricultura, contendo aproximadamente 65 g de peso líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
225
CONTRATOS - CTE

100

3007003001494 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

100

0

100

--

--

POLPA DE PITANGA CONGELADA
Polpa de pitanga congelada. Polpa da fruta pitanga congelada, embalada em pequenas porções com plástico atóxico.
Embalagem contendo 100g do produto. Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

101

3007003001684 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

150

0

150

--

--

POLVILHO AZEDO.
Polvilho azedo. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de 18%,
acidez em ml de solução 5%, 80% de amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade com
a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

102

3007003001685 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

150

0

150

--

--

POLVILHO DOCE
Polvilho doce. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da mandioca. Com umidade máxima de 18%,
acidez em ml de solução 1%, 80% de amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade com
a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

103

3007002000335 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

15

0

15

--

--

PRESUNTO MAGRO EM PEÇA
Presunto magro em peça. Presunto cozido inteiro, sem capa de gordura, elaborado a partir de carne de pernil suíno.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF. Marcas de referência de
qualidade: Perdigão ou Sadia.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
15
CONTRATOS - CTE

104

3007003001374 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

50

0

50

--

--

PRESUNTO MAGRO FATIADO
Presunto magro fatiado. Presunto cozido em fatias finas, sem capa de gordura, elaborado a partir de carne de pernil suíno.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF.

42 de 87

345

UASG 158516

2304/2022 11003501
2716/2022 11003501

105

3007003001587 CATMAT: 0

Estudo Técnico Preliminar

COORDENADORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS - CTE

quilograma

--

--

40
10

--

30

0

30

--

--

QUEIJO BRIE
Queijo brie. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou em embalagem individual, 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 unidades requisitante. Ingredientes: Leite
pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermentos láticos, coalho e penicillium candidum (crosta branca).
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

106

3007002004914 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

30

0

30

--

--

QUEIJO CAMEMBERT 125 GRAMAS
Queijo camembert embalagem de 125 gramas. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou
embalagem individual, 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
unidades requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella e Campo lindo.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
10
CONTRATOS - CTE

107

3007003001590 CATMAT: 0

Pote

--

--

--

30

0

30

--

--

QUEIJO COTTAGE
Queijo cottage. Queijo cremoso tipo fresco, com textura cremosa e grumosa, de cor branca, sabor ligeiramente ácido e
salgado, embalado em potes plásticos com aproximadamente 250 g, atóxico, limpo, não violado, resistente. 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 unidades requisitante.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

108

3007003001592 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

25

0

25

--

--

QUEIJO EMMENTAL
Queijo emmental, semi duro, de longa maturação, sabor ligeiramente adocicado e frutado, com grandes e numerosas
olhaduras, uniformes e brilhante, obtido de leite pasteurizado, casca escovada e dura. 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. Validade
mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
25
CONTRATOS - CTE
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quilograma

--

--

--

80

0

80

--

--

QUEIJO GORGONZOLA
Queijo gorgonzola, massa semi-cozida, sabor forte e acentuado, com veios azuis esverdeados devido a ação do fungo
Penicilium roqueforti, com ponto ideal de maturidade, com textura cremosa, levemente quebradiça, 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. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
80
CONTRATOS - CTE

110

3007002000239 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

15

0

15

--

--

QUEIJO GOUDA
Queijo gouda, obtido de leite pasteurizado, semi-dura, com coloração laranja, com cera externa, apresentando sabor
característico. Embalagem 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 30
dias a partir da data de entrega na unidades requisitante.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
15
CONTRATOS - CTE

111

3007003001119 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

50

0

50

--

--

QUEIJO GRUYERE
Queijo gruyere, originado do leite pasteurizado, maturado, massa semi-dura, com olhaduras pequenas, textura ligeiramente
granulosa, densa e compacta, consistência aveludada, sabor levemente picante e suave, cor amarela, casca dura, seca e de
cor castanho ferrugem 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. Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na
unidades requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

112

3007003001597 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

120

0

120

--

--

QUEIJO MUSSARELA
Queijo mussarela, 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. 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 unidades requisitante.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
120
CONTRATOS - CTE
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EMBALAGEM

--

--

--

10

0

10

--

--

RAIZ FORTE EM CONSERVA
Raiz forte em conserva. Vegetal em conserva, tipo: raiz forte, aplicação: alimentar. Entrega do produto com validade maior
de 6 meses e deve ter pouco tempo de estocagem. Marcas de referência de qualidade: Hemmer ou Zilze. Embalagem
contendo 90 g de peso líquido do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
10
CONTRATOS - CTE

114

3007002000899 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

260

0

260

--

--

REQUEIJÃO CREMOSO
Requeijão cremoso. Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor suave, levemente salgado, consistência
cremosa. A embalagem deverá conter aproximadamente 200 g do produto. Embalado em copo de vidro com tampa ou em
pote plástico, atóxico, limpo, não violado, 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. Validade de no máximo 60 dias.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
260
CONTRATOS - CTE

115

3007002000255 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

100

0

100

--

--

RICOTA FRESCA
Ricota fresca, não-maturada, obtida do soro do leite de vaca, massa branca, consistência macia e quebradiça, sabor suave e
cremoso, com textura leve, baixo teor de gordura, sem passar por processo de defumação, sem ingredientes adicionais.
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, 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. Validade de no máximo 45 dias.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

116

3007003001686 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

100

0

100

--

--

SAGU
Sagu. Bolinhas de sagu, com coloração branca, formato redondo, perfeito e pequeno, obtidas da mandioca, não deve
apresentar grãos partidos nem esfarelados. Deve estar dentro do prazo de validade. A embalagem deve conter 500 g do
produto. Grupo Tapioca, sub grupo sagu.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE

117

3007003001678 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

300

0

300

--

--

SAL GROSSO
Sal grosso. Sal de grau alimentício, não iodado, constituído por cristais de cloreto de sódio de granulometria de tamanho
diferenciado (cristais grandes). Obtido através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por lavagens
sucessivas e separação/ seleção dos cristais. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado
com alto grau de pureza. Embalado em embalagem plástica com 1 kg do produto.
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2304/2022 11003501
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3007003001679 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

300

--

500

0

500

--

--

SAL IODADO
Sal iodado. Sal de grau alimentício, iodado, constituído por cristais de cloreto de sódio de granulometria regular. Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por lavagens sucessivas. Todo o processo é
rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de pureza. Embalado em embalagem plástica
com 1 kg do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
500
CONTRATOS - CTE

119

3007003001680 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

30

0

30

--

--

SAL IODADO LIGHT
Sal iodado light. Sal de grau alimentício, constituído por cristais de cloreto de potássio de granulometria regular, para dietas
com restrição de sódio. Obtido através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por lavagens
sucessivas. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de pureza.
Embalado em embalagem plástica com 500 g do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

120

3007002000788 CATMAT: 0

PACOTE

--

--

--

40

0

40

--

--

SALSICHA SUÍNA
Salsicha suína. Salsicha suína tipo hot dog embalada em embalagem de polietileno resistente, que permita a visualização do
produto. Pacote contendo 500 g do produto. O produto só poderá ser adquirido se comprovada a inspeção no SIF/DIPOA.
A embalagem deve apresentar informações sobre data de fabricação e validade do produto e informações nutricionais.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
40
CONTRATOS - CTE

121

3007002000390 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

35

0

35

--

--

SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO
Sobrecoxa de frango congelada IQF (Individually Quick Frozen, uma técnica de congelamento rápido que congela cada
parte uma a uma). Produzida e embalada em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Embalagem
contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
35
CONTRATOS - CTE

122

3007002000804 CATMAT: 0

Pote

--

--

--

50

0

50

--

--

SORVETE DE CHOCOLATE
Sorvete de chocolate. Sorvete pasteurizado, cremoso, sabor de chocolate, fornecido em pote com 1,5 litros, validade até 24
meses. 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. Marcas de referência de
qualidade: Kibon e Nestlé.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
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2304/2022 11003501

CONTRATOS - CTE

3007003001498 CATMAT: 0

quilograma

50

--

--

--

50

0

50

--

--

UVA RUBI
Uva rubi. Fruta limpa, madura, firme, em cachos compactos. Grãos bem formados, sem manchas, sem podridão, sem
cicatrizes, com presença de pruína (cera que recobre os grãos). Isenta de danos profundos. Cor: do avermelhado ao roxo
claro, com diferentes graus de saturação. Bem desenvolvida, com cachos pesando entre 250 e 300 g e grau de maturidade
adequado. Isenta de insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme Resolução 12/78 da
CNNPA, com pouco tempo de estocagem.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE

124

3007002000317 CATMAT: 0

UNIDADE

--

--

--

150

0

150

--

--

UVA-PASSA BRANCA SEM SEMENTE
Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa branca, sem semente, aplicação: alimentar. Embalagem
em material plástico atóxico, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida em embalagem com, aproximadamente, 200 g de peso
líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
120
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

125

3007002000318 CATMAT: 0

UNIDADE

--

--

--

180

0

180

--

--

UVA-PASSA PRETA SEM SEMENTE
Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa pretas, sem semente, aplicação: alimentar. Embalagem em
material plástico atóxico, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida em embalagem contendo entre 150 e 200 g de peso
líquido do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
150
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
30
CONTRATOS - CTE

126

3007004001160 CATMAT: 0

quilograma

--

--

--

60

0

60

--

--

VAGEM FRESCA
Vagem tipo holandesa ou macarrão fresca. Limpa, tenra, quebradiça, sem manchas, sem podridão, com mínimo ou nenhum
teor de fibras. Cor verde, uniforme. Bem desenvolvida, com diâmetro aproximado de 15 mm e comprimento entre 120 e
150 mm e grau de maturidade adequado. Isenta de insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados,
conforme Resolução 12/78 da CNNPA. Deve ter pouco tempo de estocagem.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
50
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
10
CONTRATOS - CTE

127

3007002000931 CATMAT: 0

EMBALAGEM

--

--

--

120

0

120

--

--
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VINAGRE DE VINHO BRANCO
Vinagre de vinho branco. O álcool etílico contido na matéria prima, que é o vinho, 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 branco. 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.
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2304/2022 11003501
100
CONTRATOS - CTE
COORDENADORIA DE COMPRAS E
2716/2022 11003501
20
CONTRATOS - CTE

R$
0,00

TOTAL LICITADO:

8. Estimativa do Valor da Contratação
Valor (R$): 253.073,98

PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA LICITAÇÃO
Licitação: 23292.015384/2022-14 - PE 11103/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS - MERCEARIA - PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CAMPUS
Assunto:
FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.
MATERIAIS
Tipo:
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

Item Especificação do Material

Unid.

Valor
Quant. Quant. Quant.
Médio das
Int.
Ext.
Total
Cotações

Total

Última
Última
Atualização Licitação

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

3007002000341 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

60

0

60

R$ 46,89

2.813,40

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

ACÉM BOVINO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO SE APLICA
R$ 49,98

Data da Cot.
20/04/2022

Proc. de Origem
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ANGELONI
DMG

2

3007002000343 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

NÃO SE APLICA
NÃO CITOU

quilograma

100

0

R$ 42,90
R$ 47,80

100

20/04/2022
06/04/2022

R$ 59,63

5.963,00

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

ALCATRA COM MAMINHA E PICANHA OU ALCATRA COMPLETA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
MONTANA
R$ 55,90
NÃO CITOU
R$ 55,99
NÃO CITOU
R$ 67,00

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
BIG
DMG

3

3007002000342 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

30

0

30

Data da Cot.
22/04/2022
22/04/2022
06/04/2022

R$ 59,63

1.788,90

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

ALCATRA EM PEÇA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
FRIBOI
R$ 56,90
NÃO CITOU
R$ 59,99
NÃO CITOU
R$ 62,00

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
BIG
DMG

4

3007002000914 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 17/11/2015)

EMBALAGEM 200

0

200

Data da Cot.
22/04/2022
22/04/2022
06/04/2022

R$ 23,46

4.692,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

AMEIXA PRETA SEM CAROÇO.
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 25,00
NÃO CITOU
R$ 22,50
DONA HELENA
R$ 22,87

Fornecedor/Fonte Externa
DMG
HIPPO
ANGELONI

5

3007003005372 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

150

0

150

Data da Cot.
06/04/2022
24/03/2022
24/03/2022

R$ 6,78

1.017,00

Proc. de Origem

22/04/2022

DL
51012
/2022 REI

ARROZ BRANCO
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Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
DIVINA MESA
R$ 6,90
TIO JOÃO
R$ 6,45
TIO JOÃO
R$ 6,99

Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
HIPPO
ANGELONI

6

3007002000801 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

PACOTE

20

0

20

Data da Cot.
04/05/2022
24/04/2022
22/04/2022

R$ 11,66

233,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

ARROZ INTEGRAL TIPO AGULHINHA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
VOLKMANN
R$ 13,00
VOLKMANN
R$ 10,20
JASMINE
R$ 11,79

Fornecedor/Fonte Externa
UNI NATURAL
SANTA LUZIA
JASMINE ALIMENTOS

7

3007002003354 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 09/02/2015)

EMBALAGEM 120

0

120

Data da Cot.
04/05/2022
30/03/2022
30/03/2022

R$ 17,85

2.142,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

AZEITE DE DENDÊ
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
OYÁ
R$ 13,60
HEMMER
R$ 15,94
NÃO CITOU
R$ 24,00

Fornecedor/Fonte Externa
CASA SANTA LUZIA
HIPPO
DMG

8

3007002003391 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/03/2015)

UNIDADE

80

0

80

Data da Cot.
04/05/2022
22/04/2022
06/04/2022

R$ 13,46

1.076,80

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

AZEITONA VERDE, SEM CAROÇO, EM CONSERVA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
UNIAGRO
HIPPO
ANGELONI

Cotações do Material
Marca
Valor
UNIAGRO
R$ 15,07
VALE FERTIL
R$ 12,80
VALE FÉRTIL
R$ 12,50

Data da Cot.
04/05/2022
24/03/2022
24/03/2022

Proc. de Origem
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quilograma

50

0

50

R$ 53,60

2.680,00

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

BACON EM MANTA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
SEARA
R$ 59,90
NÃO CITOU
R$ 55,90
NÃO CITOU
R$ 45,00

Fornecedor/Fonte Externa
COZINHA CASA
IMPERATRIZ GOURMET
DMG

10

3007003001239 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 20/03/2015)

EMBALAGEM 40

0

40

Data da Cot.
26/04/2022
26/04/2022
06/04/2022

R$ 20,73

829,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

BACON FATIADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PAMPLONA
R$ 19,49
SEARA
R$ 23,50
NÃO CITOU
R$ 19,20

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
DMG

11

3007003001360 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/04/2015)

quilograma

20

0

20

Data da Cot.
26/04/2022
26/04/2022
06/04/2022

R$ 17,49

349,80

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

BANHA DE PORCO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
AURORA
R$ 17,50
PIETRAN
R$ 17,98
PAMPLONA
R$ 16,99

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET

12

3007002003593 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 09/04/2015)

LATA

20

0

20

Data da Cot.
04/05/2022
26/04/2022
26/04/2022

R$ 12,16

243,20

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

BEBIDA ENERGÉTICA DE SABOR TRADICIONAL
Marca da Última Compra: BALY
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa

Marca

Cotações do Material
Valor

Data da Cot.

Proc. de Origem
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EXTRA
ANGELONI
HIPPO

13

3007002000089 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

RED BULL
RED BULL
RED BULL

EMBALAGEM 60

R$ 11,90
R$ 14,59
R$ 9,98

0

60

04/05/2022
04/05/2022
26/04/2022

R$ 4,11

246,60

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

BICARBONATO DE SÓDIO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
KITANO
R$ 3,95
KITANO
R$ 3,99
NÃO CITOU
R$ 4,40

Fornecedor/Fonte Externa
SONDA DELIVERY
CARONE
DMG

14

3007002000807 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

PACOTE

30

0

30

Data da Cot.
26/04/2022
26/04/2022
06/04/2022

R$ 13,61

408,30

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

BOLACHA OU BISCOITO CHAMPAGNE
Marca da Última Compra: ZEZÉ
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
MADRID SUOERMERCADOS
EMBALEME
SUPERMERCADO MAGIA

15

3007002000870 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 16/11/2015)

CAIXA

Cotações do Material
Marca
Valor
BAUDUCCO
R$ 10,99
BAUDUCCO
R$ 16,08
BAUDUCCO
R$ 13,75

80

0

80

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

R$ 27,26

2.180,80

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

CACAU EM PÓ
Marca da Última Compra: APTI
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NESTLE
R$ 24,59
GAROTO
R$ 28,59
GAROTO
R$ 28,59

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SEMAR
CARONE

16

3007002000858 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/11/2015)

PACOTE

35

0

35

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

R$ 8,24

288,40

Proc. de Origem

26/06/2020

PE 47
/2020 REI

CANJICA
Marca da Última Compra: YOKI
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Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 9,18
YOKI
R$ 8,35
YOKI
R$ 7,20

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SONDA DELIVERY
CASA SANTA LUZIA

17

3007003001409 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/04/2015)

quilograma

100

0

100

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

R$ 64,93

6.493,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

CARNE MOÍDA TIPO PATINHO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BEST BEEF
R$ 67,00
BEST BEEF
R$ 69,98
NÃO CITOU
R$ 57,80

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
DMG

18

3007003001653 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

CAIXA

15

0

15

Data da Cot.
27/04/2022
27/04/2022
06/04/2022

R$ 8,61

129,15

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

CHÁ DE HORTELÃ
Marca da Última Compra: LEÃO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SEMAR SUPERMERCADOS
CASA SANTA LUZIA
HIPPO

19

3007002003786 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 21/10/2016)

CAIXA

Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 8,49
DR. OETKER
R$ 8,60
DR. OETKER
R$ 8,75

20

0

20

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

R$ 12,13

242,60

Proc. de Origem

06/05/2022

PE 35
/2021 REI

CHÁ VERDE
Marca da Última Compra: LEÃO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MADRID SUPERMERCADOS
ANGELONI
CASA SANTA LUZIA

20

3007002000350 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 12,79
DR. OETKER
R$ 11,50
DR. OETKER
R$ 12,10

30

0

30

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

R$ 99,88

2.996,40

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI
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CHARQUE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CALEMBA
R$ 99,75
CALEMBA
R$ 100,90
CALEMBA
R$ 98,98

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
HIPPO

21

3007003005349 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

EMBALAGEM 10

0

10

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

R$ 15,77

157,70

Proc. de Origem

28/04/2022

PE 11100
/2022 REI

CHIA
Marca da Última Compra: VILA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
JASMINE
R$ 15,99
JASMINE
R$ 15,50
JASMINE
R$ 15,81

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
ANGELONI
HIPPO

22

3007002000901 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 16/11/2015)

CAIXA

40

0

40

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

R$ 20,53

821,20

Proc. de Origem

02/03/2022

PE 35
/2021 REI

CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL
Marca da Última Compra: APTI
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
GAROTO
R$ 20,79
NESTLÉ
R$ 19,82
GAROTO
R$ 20,99

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET

23

3007002000952 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 11/12/2015)

EMBALAGEM 30

0

30

Data da Cot.
05/05/2022
27/04/2022
27/04/2022

R$ 6,15

184,50

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

COLORÍFICO EM PÓ
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
AGE SHOPPING
INSTABUY
PORTUGAL ATACADISTA

Cotações do Material
Marca
Valor
PENINA
R$ 6,60
BSB
R$ 4,99
APTI
R$ 6,87

Data da Cot.
09/05/2022
05/05/2022
28/04/2022

Proc. de Origem
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EMBALAGEM 50

0

50

R$ 9,46

473,00

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

COMINHO EM PÓ
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
KITANO
R$ 10,60
KITANO
R$ 9,79
KITANO
R$ 8,00

Fornecedor/Fonte Externa
TENDA ATACADO
PÃO DE AÇÚCAR
DMG

25

3007002000987 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 09/02/2015)

quilograma

100

0

100

Data da Cot.
28/04/2022
28/04/2022
06/04/2022

R$ 70,93

7.093,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

CONTRAFILÉ COM OSSO PARTE FRONTAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 54,90
TOP QUALITY
R$ 77,90
HEREFORD
R$ 79,98

Fornecedor/Fonte Externa
DMG
ANGELONI
HIPPO

26

3007002000353 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

35

0

35

Data da Cot.
06/04/2022
25/03/2022
25/03/2022

R$ 34,26

1.199,10

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

COSTELA BOVINA COM OSSO E MAGRA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
JORDÃO SUPERMERCADO
DMG
ANGELONI

27

3007002000354 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 33,90
NÃO CITOU
R$ 33,90
MONTANA
R$ 34,99

60

0

60

Data da Cot.
05/05/2022
06/04/2022
25/03/2022

R$ 57,27

3.436,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

COXÃO MOLE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
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Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
MADRID SUPERMERCADOS
DMG

28

3007002003837 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 14/04/2015)

Marca
BEST BEEF
NÃO CITOU
NÃO CITOU

CAIXA

250

0

Valor
R$ 56,90
R$ 56,90
R$ 58,00

250

Data da Cot.
28/04/2022
28/04/2022
06/04/2022

R$ 4,69

1.172,50

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

CREME DE LEITE - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
Marca da Última Compra: TIROL
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
NESTLÉ
R$ 4,09
NESTLÉ
R$ 4,99
NESTLÉ
R$ 4,99

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS
CENTRAL MAX
SUPERMERCADO MAGIA

29

3007002000828 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/11/2015)

EMBALAGEM 30

0

30

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

R$ 10,63

318,90

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

CURRY EM PÓ
Marca da Última Compra: OLIVA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CHEF GOURMET
R$ 11,08
MERAKI
R$ 9,90
CHÁ & CIA
R$ 10,90

Fornecedor/Fonte Externa
CASAS BAHIA
MERAKI ALIMENTOS
CHÁ & CIA

30

3022001000279 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 21/09/2016)

UNIDADE

1200

0

1200

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

R$ 3,37

4.044,00

Proc. de Origem

21/07/2021

PE 146
/2019 REI

DETERGENTE CONTINENTE

Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
YPE
R$ 3,30
YPE
R$ 3,46
YPE
R$ 3,36

Fornecedor/Fonte Externa
CONTABILISTA
CASA LIMPA
COBASI

31

3007002000079 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

Pote

90

0

90

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

R$ 13,89

1.250,10

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

DOCE DE LEITE CREMOSO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
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Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
LA SERENÍSSIMA
R$ 13,79 05/05/2022
AVIAÇÃO
R$ 13,99 29/04/2022
AVIAÇÃO
R$ 13,89 29/04/2022

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
IMPERATRIZ GOURMET
SUPERMERCADOS MAGIA

32

3007003001522 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/04/2015)

PACOTE

40

0

40

R$ 12,73

509,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

ERVILHA CONGELADA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BONDUELLE
R$ 10,99
DE MARCHI
R$ 14,20
NÃO CITOU
R$ 13,00

Fornecedor/Fonte Externa
ZIPP
I FRUTUS
DMG

33

3007002000097 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

FRASCO

100

0

100

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
06/04/2022

R$ 14,34

1.434,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

ESSÊNCIA DE BAUNILHA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 14,69
DR. OETKER
R$ 14,30
DR. OETKER
R$ 14,03

Fornecedor/Fonte Externa
CASA FIESTA
MARCHE
PÃO DE AÇÚCAR

34

3007002000117 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

FRASCO

30

0

30

Data da Cot.
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022

R$ 4,47

134,10

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

ESSÊNCIA DE PANETONE
Marca da Última Compra: ARCOLOR
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
ARCOLOR
R$ 4,50
ARCOLOR
R$ 4,50
ARCOLOR
R$ 4,40

Fornecedor/Fonte Externa
FESCOPAN
CIA DAS FESTAS
CASA SANTA LUZIA

35

3007001003815 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/01/2017)

PACOTE

80

0

80

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 7,20

576,00

Proc. de Origem

05/05/2022

PE 35
/2021 REI
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FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
Marca da Última Compra: SINHA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
KISABOR
R$ 6,99
YOKI
R$ 7,35
YOKI
R$ 7,25

Fornecedor/Fonte Externa
ENXUTO.COM
ANGELONI
SONDA DELIVERY

36

3007002000832 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/02/2015)

PACOTE

150

0

150

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 20,11

3.016,50

Proc. de Origem

18/01/2022

PE 132
/2021 REI

FARINHA DE ROSCA EM FLOCOS PARA EMPANAR TIPO JAPONESA
Marca da Última Compra: PANKO
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
VIVA SALUTE
R$ 18,18
WOOMTREE
R$ 20,50
WOOMTREE
R$ 21,66

Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
EXTRA.COM
SONDA DELIVERY

37

3007002000834 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/11/2015)

PACOTE

150

0

150

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 13,18

1.977,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

FARINHA DE TAPIOCA
Marca da Última Compra: ROCHA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
FAST FLASH
MAGAZINE LUIZA
MAGIA SUPERMERCADOS

38

3007001000598 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 07/05/2015)

Kg

Cotações do Material
Marca
Valor
BEIJUBOM
R$ 12,55
YOKI
R$ 12,00
YOKI
R$ 14,99

2500

0

2500

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 7,72

Proc. de Origem

19.300,00 22/07/2021

PE 35
/2021 REI

FARINHA DE TRIGO
Marca da Última Compra: FIDALGA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CASA SANTA LUZIA
MAGIA
SONDA DELIVERY

3007003001622 -

Cotações do Material
Marca
Valor
RENATA
R$ 7,70
NITA
R$ 6,89
RENATA
R$ 8,57

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

Proc. de Origem

PE 167
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CATMAT:0 (Cadastrado
em: 08/06/2015)

Estudo Técnico Preliminar

PACOTE

40

0

40

R$ 104,99

4.199,60

28/04/2022

/2020 REI

FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL

Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
MOTASA
R$ 110,00
SUPREMA
R$ 109,99
BADOTTI
R$ 94,99

Fornecedor/Fonte Externa
RAFFINATO
NOVAMIX
APOIO ENTREGA

40

3007002003361 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 19/02/2016)

EMBALAGEM 200

0

200

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

R$ 9,99

1.998,00

Proc. de Origem

06/05/2022

DL 64
/2021 REI

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
BISTEK
INTABUY
NOVAMIX

41

3007003001664 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

Marca
JASMINE
FRUTOS DA TERRA
DONA BENTA

PACOTE

60

0

Valor
R$ 9,99
R$ 9,99
R$ 9,99

60

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

R$ 9,48

568,80

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

FEIJÃO PRETO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CALDO BOM
R$ 9,35
RICO CALDO
R$ 9,89
NÃO CITOU
R$ 9,20

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
MAGIA SUPERMERCADOS
DMG

42

3007003001665 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

60

0

60

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
06/04/2022

R$ 15,12

907,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

FEIJÃO VERMELHO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
DMG

Cotações do Material
Marca
Valor
SÃO FRANCISCO
R$ 15,36
SÃO FRANCISCO
R$ 15,89
NÃO CITOU
R$ 14,10

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
06/04/2022

Proc. de Origem
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3007002000120 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

Estudo Técnico Preliminar

EMBALAGEM 150

0

150

R$ 4,46

669,00

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

FERMENTO QUÍMICO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
DR. OETKER
R$ 4,99
ROYAL
R$ 4,39
NÃO CITOU
R$ 4,00

Fornecedor/Fonte Externa
EMBALEME
HIPPO
DMG

44

3007002001000 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 17/02/2016)

quilograma

80

0

80

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
06/04/2022

R$ 26,03

2.082,40

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
MACEDO
R$ 26,22
SEARA
R$ 25,88
MACEDO
R$ 25,99

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
CASA FIESTA
ANGELONI

45

3007002003507 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 26/02/2016)

quilograma

40

0

40

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 116,98

4.679,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

FILÉ MIGNON BOVINO COM CORDÃO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BEST BEEF
R$ 119,98
NÃO CITOU
R$ 90,99
NÃO CITOU
R$ 139,96

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
BIG DELIVERY
COMPER

46

3007003001385 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/04/2015)

quilograma

80

0

80

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
02/05/2022

R$ 123,93

9.914,40

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

FILÉ MIGNON BOVINO SEM CORDÃO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
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Cotações do Material
Marca
Valor
BEST BEEF
R$ 112,90
BEST BEEF
R$ 129,98
BEST BEEF
R$ 128,90

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET

47

3007002000380 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

25

0

25

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 17,13

428,25

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

FRANGO CORTADO A PASSARINHO SEM TEMPERO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 16,82
SADIA
R$ 16,99
SADIA
R$ 17,59

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
MADRID
SONDA DELIVERY

48

3007002000381 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

200

0

200

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 15,29

3.058,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

FRANGO INTEIRO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 17,29
SADIA
R$ 15,99
SADIA
R$ 12,59

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ZIPP
CARONE

49

3007002000997 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 18/03/2015)

quilograma

40

0

40

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 26,05

1.042,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

GALETO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MADRID
HIPPO
MARCHE

50

3007002000080 CATMAT:0 (Cadastrado

Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 26,90
SADIA
R$ 26,68
SADIA
R$ 24,57

EMBALAGEM 20

0

20

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 26,26

525,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 -
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em: 01/01/2000)

REI

GELEIA DE AMORA CREMOSA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
QUEENSBERRY
R$ 26,88
QUEENSBERRY
R$ 25,99
HOMEMADE
R$ 25,90

Fornecedor/Fonte Externa
INGREDIENTES ONLINE
NATURAL DA TERRA
EMPORIO ROSA

51

3007002000083 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

Pote

20

0

20

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 24,75

495,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

GELEIA DE UVA CREMOSA, BRILHOS
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
SUPERBOM
R$ 25,75
SUPERBOM
R$ 25,00
SUPERBOM
R$ 23,49

Fornecedor/Fonte Externa
EXTRA
OLIST
NATURAL DA TERRA

52

3007002000084 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

EMBALAGEM 40

0

40

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 7,49

299,60

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

GOIABADA EM MASSA
Marca da Última Compra: PREDILECTA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
RALSTON
R$ 8,90
VAL
R$ 6,99
RALSTON
R$ 6,59

Fornecedor/Fonte Externa
CASA SANTA LUZIA
ENXUTO.COM
BOM BAIANO DOCES

53

3007003001689 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

40

0

40

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 19,04

761,60

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

GRÃO-DE-BICO
Marca da Última Compra: BASCHIROTTO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ
IMPERATRIZ GOURMET
MAGIA

Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 19,59
YOKI
R$ 18,89
YOKI
R$ 18,65

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

Proc. de Origem
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3007003001648 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

Estudo Técnico Preliminar

Pote

150

0

150

R$ 3,32

498,00

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

IOGURTE NATURAL DESNATADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DANONE
R$ 3,49
DANONE
R$ 3,29
DANONE
R$ 3,19

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET

55

3007003001647 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

Pote

250

0

250

Data da Cot.
17/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 3,36

840,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

IOGURTE NATURAL INTEGRAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DANONE
R$ 3,59
DANONE
R$ 3,29
DANONE
R$ 3,19

Fornecedor/Fonte Externa
MAGIA
HIPPO
IMPERATRIZ

56

3007003001675 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

GARRAFA

350

0

350

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 6,03

2.110,50

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

LEITE DE COCO INTEGRAL
Marca da Última Compra: MAIS CÔCO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SOCOCO
R$ 6,99
SOCOCO
R$ 5,76
SOCOCO
R$ 5,34

Fornecedor/Fonte Externa
MARCHE
CASA FIESTA
MALU

57

3007002004890 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

GARRAFA

80

0

80

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 8,74

699,20

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

LEITE DE COCO LIGHT
Marca da Última Compra: MAIS CÔCO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
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Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
HIPERBOM SUPERMECADOS
HIPPO

58

3007002000906 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 17/11/2015)

Marca
SOCOCO
COPRA
SOCOCO

CAIXA

500

0

Valor
R$ 8,99
R$ 8,99
R$ 8,25

500

Data da Cot.
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022

R$ 5,69

2.845,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

LEITE INTEGRAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CONAPROLE
R$ 5,49
AURORA
R$ 5,99
PIRACANJUBA
R$ 5,59

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO ANGELONI
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET

59

3007002000890 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 16/11/2015)

CAIXA

200

0

200

Data da Cot.
17/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 6,15

1.230,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

LEITE SEMIDESNATADO COM BAIXO TEOR DE LACTOSE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PIRACANJUBA
R$ 6,39
PIRACANJUBA
R$ 6,40
PIRACANJUBA
R$ 5,65

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
CASA SANTA LUZIA
HIPPO

60

3007003001688 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

60

0

60

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 10,56

633,60

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

LENTILHA SECA
Marca da Última Compra: SINHA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

61

3007003001366 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/04/2015)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
CALDO BOM
R$ 11,99
YOKI
R$ 10,69
YOKI
R$ 8,99

20

0

20

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 34,75

695,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

LINGUIÇA DE PERNIL
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Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
AURORA
R$ 32,99
OLHO
R$ 39,86
SEARA
R$ 31,41

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADOS MAGIA
ANGELONI
SUPERMERCADO IMPERATRIZ

62

3007002000322 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

QUILO

50

0

50

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 53,08

2.654,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

LINGUIÇA TIPO CALABRESA ENTREGA CAMPUS CONTINENTE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 55,18
PERDIGÃO
R$ 49,47
SADIA
R$ 54,58

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

63

3007002003398 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 19/02/2016)

EMBALAGEM 40

0

40

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 8,37

334,80

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

LINHAÇA MARROM
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
MÃE TERRA
R$ 7,90
JASMINE
R$ 9,39
MÃE TERRA
R$ 7,82

Fornecedor/Fonte Externa
NUTRIENUTRI
ANGELONI
HIPPO

64

3007002003977 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 21/03/2017)

quilograma

40

0

40

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 36,90

1.476,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

LOMBO SUÍNO SEM OSSO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO IMPERATRIZ
O AÇOUGUE
DMG

Cotações do Material
Marca
Valor
PAMPLONA
R$ 36,90
SADIA
R$ 34,90
NÃO CITOU
R$ 38,90

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
06/04/2022

Proc. de Origem

65 de 87
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65

3007002000881 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 16/11/2015)

Estudo Técnico Preliminar

EMBALAGEM 20

0

20

R$ 7,95

159,00

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO OU CAPELLINI
Marca da Última Compra: ORQUIDEA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MADRID SUPERMERCADOS
ZIPP
CARONE.COM.BR

66

3007002000106 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

CAIXA

Cotações do Material
Marca
Valor
BARILLA
R$ 7,59
PIRAQUÊ
R$ 7,99
BARILLA
R$ 8,28

120

0

120

Data da Cot.
17/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 16,99

2.038,80

Proc. de Origem

28/04/2022

PE 146
/2019 REI

MASSA FILLO

Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
AROSA
R$ 17,29
AROSA
R$ 17,90
AROSA
R$ 15,79

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
MARCHE.COM.BR
IMPERATRIZ GOURMET

67

3007002000107 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

PACOTE

100

0

100

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 43,58

4.358,00

Proc. de Origem

21/07/2021

PE 146
/2019 REI

MASSA FOLHADA LAMINADA

Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
COGEB SUPERMERCADO
CENTER PÃO

68

3007002004415 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 06/04/2018)

Cotações do Material
Marca
Valor
AROSA
R$ 40,98
AROSA
R$ 46,86
AROSA
R$ 42,90

EMBALAGEM 20

0

20

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 17,73

354,60

Proc. de Origem

02/09/2021

PE 146
/2019 REI

MASSA FOLHADA LAMINADA 300G

Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
MARCHE.COM.BR

Cotações do Material
Marca
Valor
AROSA
R$ 17,29
AROSA
R$ 17,99
AROSA
R$ 17,90

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

Proc. de Origem

66 de 87

369

UASG 158516

69

3007002000085 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

Estudo Técnico Preliminar

Pote

120

0

120

R$ 39,51

4.741,20

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

MEL PURO DE ABELHA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PRODAPYS
R$ 42,00
NOVO MEL
R$ 38,90
CASA DO MEL
R$ 37,62

Fornecedor/Fonte Externa
UNINATURAL
CASA SANTA LUZIA
RELVA VERDE

70

3007002000078 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

UNIDADE

100

0

100

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 13,71

1.371,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

MELADO DE CANA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DA COLÔNIA
R$ 11,63
GUIMARÃES
R$ 15,99
NÃO CITOU
R$ 13,50

Fornecedor/Fonte Externa
INGREDIENTES ONLINE
GUIMARÃES
DMG

71

3007001003824 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/01/2017)

EMBALAGEM 200

0

200

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
06/04/2022

R$ 10,52

2.104,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

MILHO VERDE CONGELADO - ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MARCHE.COM.BR
NATURAL DA TERRA
MADRID SUPERMERCADO

72

3007003001677 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

LATA

Cotações do Material
Marca
Valor
BONDUELLE
R$ 10,79
D'AUCY
R$ 9,99
BONDUELLE
R$ 10,79

155

0

155

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 6,72

1.041,60

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

MILHO VERDE EM CONSERVA
Marca da Última Compra: BONARE
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa

Cotações do Material
Marca
Valor

Data da Cot.

Proc. de Origem
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CASA FIESTA
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA

73

3007002003510 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/04/2015)

BONDUELLE
BONDUELLE
BONDUELLE

PACOTE

25

0

R$ 6,39
R$ 7,78
R$ 5,99

25

04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 69,69

1.742,25

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

MIRTILO OU BLUEBERRY CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
FRUTA FINA
R$ 32,16
SITIO JURANDA
R$ 88,90
NÃO CITOU
R$ 88,00

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
FAZENDINHA
DMG

74

3007002000768 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

EMBALAGEM 70

0

70

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
06/04/2022

R$ 28,12

1.968,40

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

MIX DE PIMENTA EM GRÃO COM MOEDOR MANUAL
Marca da Última Compra: CHELLI
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
KITANO
R$ 28,97
BOMBAY
R$ 28,50
BR SPICES
R$ 26,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
ANGELONI
LATICINIOS

75

3007002000912 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 17/11/2015)

FRASCO

25

0

25

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 28,36

709,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

MOLHO DE PIMENTA VERDE TIPO GREEN SAUCE
Marca da Última Compra: TABASCO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
TABASCO
R$ 31,26
TABASCO
R$ 28,34
TABASCO
R$ 25,49

Fornecedor/Fonte Externa
OLIST PR
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET

76

3007002000797 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

EMBALAGEM 100

0

100

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 12,67

1.267,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

MOLHO DE SOJA LIGHT OU SHOYO LIGHT
Marca da Última Compra: SAKURA

68 de 87
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Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SAKURA
R$ 12,40
SAKURA
R$ 10,90
MN FOOD
R$ 14,70

Fornecedor/Fonte Externa
BONSAI MERCEARIA
HACHI8
CASA SANTA LUZIA

77

3007002000796 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

EMBALAGEM 100

0

100

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 22,83

2.283,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

MOLHO DE SOJA SALGADO OU SHOYO SALGADO
Marca da Última Compra: SAKURA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SAKURA
R$ 26,10
SAKURA
R$ 20,48
SAKURA
R$ 21,90

Fornecedor/Fonte Externa
OLIST
HIPPO
ANGELONI

78

3007002000885 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 16/11/2015)

EMBALAGEM 200

0

200

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 4,60

920,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

MOLHO DE TOMATE VERMELHO
Marca da Última Compra: STELLA D´ORO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
HIPPO
ANGELONI

79

3007002000810 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
HEINZ
R$ 4,98
HEINZ
R$ 4,77
HEINZ
R$ 4,04

EMBALAGEM 37

0

37

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 5,04

186,48

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

MOLHO INGLÊS
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
SUPERMERCADO MAGIA
DMG

80

3007002000862 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
KENKO
R$ 4,79
SATIS
R$ 5,59
NÃO CITOU
R$ 4,75

EMBALAGEM 90

0

90

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
06/04/2022

R$ 12,69

1.142,10

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

69 de 87
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MOSTARDA AMARELA TIPO AMERICANA
Marca da Última Compra: TELL
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
HEINZ
R$ 13,59
HEINZ
R$ 12,59
HEINZ
R$ 11,89

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
HIPERBOM SUPERMERCADO

81

3007002000863 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/11/2015)

EMBALAGEM 90

0

90

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 7,49

674,10

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

MOSTARDA ESCURA
Marca da Última Compra: TELL
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
HEMMER
R$ 6,99
HEMMER
R$ 8,69
HEMMER
R$ 6,79

Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM SUPERMERCADO
MAGIA SUPERMERCADO
IMPERATRIZ GOURMET

82

3007002000364 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

30

0

30

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 57,59

1.727,70

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

MÚSCULO BOVINO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BEST BEEF
R$ 59,98
NÃO CITOU
R$ 52,90
KORIN
R$ 59,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
MADRID SUPERMERCADOS
INSTABUY

83

3007002004658 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 03/12/2018)

Kilograma

20

0

20

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 10,66

213,20

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

NABO COMPRIDO OU JAPONES KG
Marca da Última Compra: CEASA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MAÇÃ DE MEL
HORTIFRUTI RECIFE
HIPPO

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 8,00
NÃO CITOU
R$ 12,00
NÃO CITOU
R$ 11,98

Data da Cot.
09/05/2022
09/05/2022
05/05/2022

Proc. de Origem

70 de 87
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84

3007003001649 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

Estudo Técnico Preliminar

quilograma

40

0

40

R$ 147,31

5.892,40

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

NOZ PECAN INTEIRA
Marca da Última Compra: UNIAGRO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 154,98
NÃO CITOU
R$ 150,35
NÃO CITOU
R$ 136,60

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
EMPORIO ALIMENTOS
PÃO DE AÇUCAR

85

3007002000917 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 17/11/2015)

EMBALAGEM 90

0

90

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 5,42

487,80

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

NOZ-MOSCADA INTEIRA
Marca da Última Compra: UNIAGRO
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CASA FIESTA
SEMAR SUPERMERCADOS
GARCIA SUPERMERCADOS

86

3007001000615 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/06/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
BEIJA FLOR
R$ 5,98
KITANO
R$ 5,78
SABOR
R$ 4,49

EMBALAGEM 250

0

250

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 23,23

5.807,50

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

ÓLEO DE GIRASSOL - EMBALAGEM 900ML
Marca da Última Compra: LIZA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET

87

3007003001661 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
LIZA
R$ 27,59
MAZOLA
R$ 23,50
LIZA
R$ 18,59

EMBALAGEM 100

0

100

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 10,22

1.022,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

ORÉGANO
Marca da Última Compra: OLIVA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
CENTRAL WEBER

Cotações do Material
Marca
Valor
CHELLI
R$ 11,90
KAMILLA
R$ 9,79

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022

Proc. de Origem

71 de 87
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NUTRI+

88

3007003001407 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/04/2015)

NÃO CITOU

quilograma

50

R$ 8,97

0

50

04/05/2022

R$ 32,94

1.647,00

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

OSSO BUCO - CANELA BOVINA TRASEIRA COM MÚSCULO INTEIRO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
CASA FIESTA
SEMAR SUPERMERCADOS
DMG

89

3007003001666 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

Pote

Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 29,85
SWIFT
R$ 35,96
NÃO CITOU
R$ 33,00

50

0

50

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
06/04/2022

R$ 21,11

1.055,50

Proc. de Origem

21/05/2020

PE 149
/2019 REI

OVO DE CODORNA EM CONSERVA
Marca da Última Compra: ANITA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA
ANGELONI

90

3007002003787 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/11/2016)

UNIDADE

Cotações do Material
Marca
Valor
DO VALE
R$ 22,99
JUREIA
R$ 21,39
JUREIA
R$ 18,95

200

0

200

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 25,66

5.132,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

PALMITO DE PUPUNHA
Marca da Última Compra: ANITA
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
BISTEK
HIPPO

91

3007002003754 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/02/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
HEMMER
R$ 28,65
HEMMER
R$ 25,97
NATU PALM
R$ 22,35

EMBALAGEM 80

0

80

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 15,19

1.215,20

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

PÃO DE FORMA SEM CASCA
Marca da Última Compra: GIASSI
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
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Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

92

3007002000823 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/11/2015)

Marca
PULLMAN
WICKBOLD
WICKBOLD

EMBALAGEM 30

Valor
R$ 15,99
R$ 15,99
R$ 13,60

0

30

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 7,93

237,90

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

PÁPRICA DOCE EM PÓ
Marca da Última Compra: JP
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
EDIMAR
R$ 8,65
ZUPPA
R$ 8,89
CHELLI
R$ 6,24

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

93

3007002000367 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

60

0

60

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 53,83

3.229,80

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

PATINHO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 58,59
NÃO CITOU
R$ 51,99
FRIBOI
R$ 50,90

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
HIPERBOM
ANGELONI

94

3007002000999 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 18/03/2015)

quilograma

100

0

100

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 39,72

3.972,00

Proc. de Origem

28/04/2022

PE 22
/2019 REI

PATO INTEIRO CONGELADO

Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
SUPER NOSSO EM CASA
MARECHAL MERCADO
ANGELONI

95

3007002000379 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

Cotações do Material
Marca
Valor
VILA GERMANIA
R$ 47,99
GERMANIA
R$ 31,28
GERMANIA
R$ 39,90

quilograma

60

0

60

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

R$ 16,82

1.009,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

PEITO DE FRANGO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
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Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 19,49
NÃO CITOU
R$ 15,99
NÃO CITOU
R$ 14,99

Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
HIPERBOM
SONDA DELIVERY

96

3007002000884 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 16/11/2015)

EMBALAGEM 70

0

70

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 14,52

1.016,40

Proc. de Origem

25/10/2021

DL 64
/2021 REI

PENNE TIPO GRANO DURO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
BARILLA
R$ 14,99
BARILLA
R$ 14,99
BARILLA
R$ 13,58

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

97

3007003001668 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

Pote

50

0

50

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 13,99

699,50

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

PEPINO EM CONSERVA
Marca da Última Compra: HUELLEN
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
KUHNE
R$ 15,99
TAUA
R$ 13,99
TAUA
R$ 11,99

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SUPERMERCADO MAGIA
HIPERBOM

98

3007001003475 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 15/04/2015)

LATA

60

0

60

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 13,98

838,80

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

PÊSSEGO EM CALDA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

99

3007002000769 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

Cotações do Material
Marca
Valor
NEUMANN
R$ 14,59
NEUMANN
R$ 14,49
SCHRAMM
R$ 12,85

EMBALAGEM 225

0

225

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 15,74

3.541,50

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI
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PIMENTA DO REINO EM GRÃO
Marca da Última Compra: JP
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
SUPERMERCADO MAGIA
ANGELONI

100

3007003001494 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/04/2015)

Marca
ZUPPA
SABOR AÇORIANO
MARGÃO

PACOTE

100

0

Valor
R$ 16,99
R$ 16,25
R$ 13,99

100

Data da Cot.
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022

R$ 2,71

271,00

Proc. de Origem

02/09/2021

PE 47
/2020 REI

POLPA DE PITANGA CONGELADA

Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SUMMER FRUIT
R$ 2,89
VITALE FRUTTI
R$ 2,85
DEMARCHI
R$ 2,40

Fornecedor/Fonte Externa
CARONE.COM.BR
EMPORIO FRATELLI
MARIFRUTI

101

3007003001684 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

150

0

150

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

R$ 14,04

2.106,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

POLVILHO AZEDO.
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
SUPERMERCADO MAGIA
HIPERBOM

102

3007003001685 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 15,29
YOKI
R$ 13,85
YOKI
R$ 12,99

150

0

150

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 12,45

1.867,50

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

POLVILHO DOCE
Marca da Última Compra: JUREIA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI

Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 13,85
YOKI
R$ 12,59
YOKI
R$ 10,90

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

Proc. de Origem

DL
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103

3007002000335 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

Estudo Técnico Preliminar

quilograma

15

0

15

R$ 43,29

649,35

06/04/2022

51012
/2022 REI

PRESUNTO MAGRO EM PEÇA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 46,90
CERATTI
R$ 42,99
SEARA
R$ 39,98

Fornecedor/Fonte Externa
MADRID SUPERMERCADOS
ANGELONI
HIPPO

104

3007003001374 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/04/2015)

quilograma

50

0

50

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 55,97

2.798,50

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

PRESUNTO MAGRO FATIADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
AURORA
R$ 61,95
AURORA
R$ 57,45
SADIA
R$ 48,50

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA
ANGELONI

105

3007003001587 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 15/04/2015)

quilograma

30

0

30

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 107,88

3.236,40

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

QUEIJO BRIE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SÃO VICENTE
R$ 119,20
TIROLEZ
R$ 102,53
QUATÁ
R$ 101,90

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
MADRID SUPERMERCADOS

106

3007002004914 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 24/03/2020)

EMBALAGEM 30

0

30

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 31,13

933,90

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

QUEIJO CAMEMBERT 125 GRAMAS
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa

Marca

Cotações do Material
Valor

Data da Cot.

Proc. de Origem
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IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
HIPPO

107

3007003001590 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 15/04/2015)

ILE DE FRANCE
ILE DE FRANCE
PRÉSIDENT

Pote

30

0

R$ 33,90
R$ 32,50
R$ 26,98

30

03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 11,78

353,40

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

QUEIJO COTTAGE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET
HIPERBOM

108

3007003001592 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 15/04/2015)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
LAC-LÉLO
R$ 12,99
LAC-LÉLO
R$ 11,39
LAC-LÉLO
R$ 10,97

25

0

25

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 104,01

2.600,25

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

QUEIJO EMMENTAL
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
HIPPO
MADRID SUPERMERCADOS

109

3007003001117 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/02/2015)

quilograma

Cotações do Material
Marca
Valor
CRUZILIA
R$ 107,07
CRUZILIA
R$ 104,98
TIROLEZ
R$ 99,99

80

0

80

Data da Cot.
18/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 99,18

7.934,40

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

QUEIJO GORGONZOLA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
VIGOR
R$ 99,73
CRUZILIA
R$ 98,90
TIROLEZ
R$ 98,90

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
HIPERBOM
ANGELONI

110

3007002000239 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

15

0

15

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 97,93

1.468,95

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

QUEIJO GOUDA
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Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
VELDHUYZEN
R$ 100,90
VIGOR
R$ 112,99
SÃO VICENTE
R$ 79,90

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
MADRID SUPERMERCADOS
IMPERATRIZ GOURMET

111

3007003001119 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/02/2015)

quilograma

50

0

50

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 113,50

5.675,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

QUEIJO GRUYERE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
POLENGHI
R$ 124,90
PRÉSIDENT
R$ 115,62
TIROLEZ
R$ 99,98

Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI
HIPPO

112

3007003001597 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 15/04/2015)

quilograma

120

0

120

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 56,59

6.790,80

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

QUEIJO MUSSARELA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
HOLANDÊS
R$ 59,90
TIROL
R$ 57,90
CRIOULO
R$ 51,98

Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO

113

3007002000786 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

EMBALAGEM 10

0

10

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 23,61

236,10

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

RAIZ FORTE EM CONSERVA
Marca da Última Compra: HEMMER
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
BANCA DO RAMON
CASA SANTA LUZIA
EMPORIO VALE EUROPEU

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
SCANDIA PEPPARROT
R$ 24,90 18/05/2022
ANNIHAUS
R$ 24,10 03/05/2022
DANIMAR
R$ 21,83 03/05/2022

Proc. de Origem
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3007002000899 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 16/11/2015)
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EMBALAGEM 260

0

260

R$ 9,15

2.379,00

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

REQUEIJÃO CREMOSO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
AVIAÇÃO
R$ 9,29
TIROLEZ
R$ 8,35
NÃO CITOU
R$ 9,80

Fornecedor/Fonte Externa
BIG
ANGELONI
DMG

115

3007002000255 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

100

0

100

Data da Cot.
06/05/2022
03/05/2022
06/04/2022

R$ 25,75

2.575,00

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

RICOTA FRESCA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
HOLANDÊS
R$ 25,97
HOLANDÊS
R$ 25,79
HOLANDÊS
R$ 25,50

Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI

116

3007003001686 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

100

0

100

Data da Cot.
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022

R$ 11,02

1.102,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

SAGU
Marca da Última Compra: YOKI
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
IMPERATRIZ GOURMET
HIPPO
SEMAR SUPERMERCADO

117

3007003001678 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

Cotações do Material
Marca
Valor
YOKI
R$ 10,99
YOKI
R$ 11,58
YOKI
R$ 10,49

300

0

300

Data da Cot.
02/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 5,21

1.563,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

SAL GROSSO
Marca da Última Compra: MARFIM
Requisições Associadas: 2304/2022
Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM

Cotações do Material
Marca
Valor
HOREBE
R$ 5,99

Data da Cot.
18/05/2022

Proc. de Origem
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IMPERATRIZ GOURMET
ANGELONI

118

3007003001679 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

HOREBE
CISNE

PACOTE

500

R$ 4,79
R$ 4,85

0

500

18/05/2022
18/05/2022

R$ 6,20

3.100,00

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

SAL IODADO
Marca da Última Compra: ZIZO
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
JASMINE
R$ 6,65
CISNE
R$ 6,45
CISNE
R$ 5,49

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
SUPERMERCADO MAGIA
IMPERATRIZ GOURMET

119

3007003001680 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 30/06/2015)

PACOTE

30

0

30

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

R$ 12,89

386,70

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

SAL IODADO LIGHT
Marca da Última Compra: CISNE
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
CISNE
R$ 11,99
MAGRO
R$ 12,90
CISNE
R$ 13,77

Fornecedor/Fonte Externa
BISTEK
ANGELONI
HIPPO

120

3007002000788 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 10/04/2015)

PACOTE

40

0

40

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 16,22

648,80

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

SALSICHA SUÍNA
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
PERDIGÃO
R$ 16,99
SEARA
R$ 16,99
PERDIGÃO
R$ 14,69

Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM
HORTIFRUTI
IMPERATRIZ GOURMET

121

3007002000390 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

quilograma

35

0

35

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 18,32

641,20

Proc. de Origem

06/04/2022

DL
51012
/2022 REI

SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
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Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
SADIA
R$ 18,99
MACEDO
R$ 18,99
SADIA
R$ 16,99

Fornecedor/Fonte Externa
HIPERBOM
HIPPO
HORTIFRUTI

122

3007002000804 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 12/11/2015)

Pote

50

0

50

Data da Cot.
05/05/2022
02/05/2022
02/05/2022

R$ 26,63

1.331,50

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

SORVETE DE CHOCOLATE
Marca da Última Compra: ESKIMÓ
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
KIBON
R$ 25,90
KIBON
R$ 25,99
KIBON
R$ 27,99

Fornecedor/Fonte Externa
ARAUJO.COM.BR
MARCHE.COM.BR
IMPERATRIZ GOURMET

123

3007003001498 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 13/04/2015)

quilograma

50

0

50

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
02/05/2022

R$ 14,96

748,00

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

UVA RUBI
Marca da Última Compra: CEASA
Requisições Associadas: 2304/2022
Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
NÃO CITOU
R$ 14,99 05/05/2022
NÃO CITOU
R$ 16,90 05/05/2022
NÃO CITOU
R$ 12,99 02/05/2022

Fornecedor/Fonte Externa
RAZIA SUPERMERCADO
BAGGIO SUPERMERCADOS
CENTRAL MAX SUPERMERCADO

124

3007002000317 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

UNIDADE

150

0

150

R$ 11,06

1.659,00

Proc. de Origem

28/04/2022

DL
51012
/2022 REI

UVA-PASSA BRANCA SEM SEMENTE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
HIPPO
SUPERMERCADO MAGIA
DMG

125

3007002000318 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 01/01/2000)

UNIDADE

Cotações do Material
Marca
Valor
UNIAGRO
R$ 10,30
FELIZ
R$ 10,89
NÃO CITOU
R$ 12,00

180

0

180

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
06/04/2022

R$ 10,29

1.852,20

Proc. de Origem

28/04/2022

DL
51012
/2022 REI
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UVA-PASSA PRETA SEM SEMENTE
Marca da Última Compra: NÃO CITOU
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
DONA HELENA
R$ 8,89
VÓ VILZA
R$ 9,99
NÃO CITOU
R$ 12,00

Fornecedor/Fonte Externa
ANGELONI
IMPERATRIZ GOURMET
DMG

126

3007004001160 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 18/03/2015)

quilograma

60

0

60

Data da Cot.
05/05/2022
05/05/2022
06/04/2022

R$ 34,21

2.052,60

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

VAGEM FRESCA
Marca da Última Compra: CEASA
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Cotações do Material
Marca
Valor
NÃO CITOU
R$ 39,99
NÃO CITOU
R$ 29,97
HORTA ORGANICA
R$ 32,67

Fornecedor/Fonte Externa
INSTABUY
MAMBO.COM
HIPPO

127

3007002000931 CATMAT:0 (Cadastrado
em: 18/11/2015)

EMBALAGEM 120

0

120

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

R$ 6,27

752,40

Proc. de Origem

22/07/2021

PE 35
/2021 REI

VINAGRE DE VINHO BRANCO
Marca da Última Compra: HEINIG
Requisições Associadas: 2304/20222716/2022,
Fornecedor/Fonte Externa
SUPERMERCADO MAGIA
HIPPO
ANGELONI

Cotações do Material
Marca
Valor
HEINIG
R$ 6,89
ROSANI
R$ 6,27
ROSINA
R$ 5,65

Data da Cot.
05/05/2022
28/04/2022
28/04/2022

Proc. de Origem

Valor Total do Processo: R$ 253.073,98

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
Esta aquisição diz respeito a bens ou serviços de natureza indivisível, ficando justificado o não parcelamento da solução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja
atingido.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATÉGICO

ID

Objetivos Estratégicos

Atender os potenciais alunos, considerando seus diferentes perfis e o contexto social, ambiental e
econômico da sua região:
A1

Ampliar a efetividade do IFSC como instituição pública de educação profissional, científica e
tecnológica, buscando ativamente o atendimento às demandas latentes e explícitas por formação
profissional e proporcionando as melhores condições de permanência e êxito aos alunos.

Gerar conhecimento e transferir tecnologia de acordo com as necessidades da sociedade:

A2

Produzir conhecimento a partir das necessidades da sociedade, visando à construção de produtos,
processos e serviços que contribuam com os arranjos produtivos e manifestações sociais e culturais
locais.

Proporcionar formação profissional voltada à cidadania:

A3

Propiciar aos alunos meios para o exercício de cidadania responsável, capacitação para o trabalho,
socialização do conhecimento e da tecnologia, colocando-os a serviço da construção de uma sociedade
mais ética, justa e igualitária. Formar os sujeitos da educação profissional e tecnológica para uma
intervenção crítica, inventiva e qualificada no mundo, considerando as dimensões identitárias, culturais,
sociais, éticas, estéticas e econômicas do trabalho.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
Desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas com equipamentos, materiais e serviços que atendam a demanda
institucional, alinhado aos objetivos estratégicos do IFSC, considerando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, para
melhor aproveitamento dos recursos humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional
sustentável.

13. Providências a serem Adotadas
Todas as providências a serem adotadas nos processos licitatórios do IFSC já estão mapeadas e descritas nos documentos
norteadores do órgão, sua previsão consta dos modelos de processo licitatório, e a adoção consolidada pela equipe, de forma que
não se aplica o preenchimento deste campo.
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14. Possíveis Impactos Ambientais
Em atendimento ao parecer jurídico 00015/2020/PF/IFSC/PGF/AGU, esclarecemos que as comissões de padronização que atuam
na elaboração e revisão das descrições dos itens nos processos de compra obedecem ao estabelecido no Guia Nacional de
Licitações Sustentáveis bem como às normativas internas do IFSC em relação às práticas sustentáveis, pontuando, quando
necessário, os critérios de sustentabilidade já dentro da descrição de cada item.
Vale ressaltar que o conceito de sustentabilidade faz analogia a um “tripé”, onde são verificados aspectos AMBIENTAIS,
ECONÔMICOS e SOCIAIS, que devem estar em equilíbrio.
Ademais, a atuação do departamento de Compras do IFSC a respeito dos critérios de sustentabilidade segue conforme descrito a
seguir:
Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras
A respeito das contratações realizadas pela unidade jurisdicionada e os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 que
regulamentou o artigo 3º da Lei 8666/1993, que diz que a Administração precisa estabelecer critérios e práticas para a promoção
de desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas desde 2007, o IFSC adota o Sistema de Compras
Compartilhadas entre todos os seus câmpus e Reitoria, o que otimiza a gestão de processos de licitações reduzindo o número de
licitações anuais (em torno de 150 pregões anuais) onde são licitados em torno de 7mil diferentes itens anuais.
Se cada câmpus realizasse individualmente as suas licitações, seriam mais de 1000 pregões no IFSC considerando os 22 Câmpus
e Reitoria. Isso evita o retrabalho de servidores em diversos câmpus e propicia a economia de escala nas aquisições.
Desde 2013 o IFSC realiza licitações conjuntas com a UFSC, IFC e UFFS, quer como Gerenciador, Participante ou por Adesão a
exemplo da licitação de exames periódicos, vacinas Mobiliário entre outros.
Em 2017 o Fórum de Gestão Integrada das Instituições Federais de Ensino de Santa Catarina (Forgifesc) promoveu uma licitação
conjunta entre as quatro IFES catarinenses para aquisição de copos biodegradáveis - Pregão Eletrônico nº 409/2017-UFSC.
Além disso, desde 2013 o IFSC publica anualmente um edital de licitação 100% sustentável com materiais de expediente com
critérios de sustentabilidade
PE 158/2018.
É possível, ainda, encontrar a adoção de critérios sustentáveis em diversos processos licitatórios do IFSC.
Pregão 44/2018 - Eventos: fornecimento de material de serviço descartável (reciclável ou biodegradável) ou reutilizável
(cerâmica, vidro, metal etc).
PE 29/2018 de Material Gráfico: utilização de papel reciclado em vários itens.
PE 144/2017 - Permanente Informática prevê margem de preferência para produtos nacionais para todo o Edital e diversos
critérios de sustentabilidade como Certificações.
PE 57/2018 Mobiliário diversos itens exigem Certificação da origem da madeira e demais materiais.
Ainda, há a previsão de itens exclusivos para ME/EPP em todos os nossos editais em obediência a Lei Complementar 123/2006,
fortalecendo assim as micro e pequenas empresas.
No ano de 2018 o IFSC implementou as CHAMADAS PÚBLICAS , onde são adquiridos produtos da Agricultura Familiar para
alimentação escolar, em observância Lei 11947/2009 que dispõe sobre o PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
que diz em seu artigo 4º
…......O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de
ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período
letivo.
No ano de 2018 foram realizadas 15 Chamadas Públicas a saber:
Chamada Pública 01

Campus Araranguá
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Chamada Pública 02

Campus Urupema

Chamada Pública 03

Campus Jaraguá do Sul - Rau

Chamada Pública 04

Campus Continente

Chamada Pública 05

Campus São Lourenço do Oeste

Chamada Pública 06

Campus Chapecó

Chamada Pública 07

Campus Tubarão

Chamada Pública 08

Campus Xanxerê

Chamada Pública 09

Campus Canoinhas

Chamada Pública 10

Campus Caçador

Chamada Pública 11

Campus Palhoça

Chamada Pública 12

Campus São Miguel do Oeste

Chamada Pública 13

Campus Itajai

Chamada Pública 14

Campus Gaspar

Chamada Pública 15

Campus Garopaba

Nas contratações de Serviços de Limpeza de todos os Campus do IFSC, são exigidos no Evento Convocatório os seguintes
critérios de SUSTENTABILIDADE :
I - usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela ANVISA;
II – adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº48.138, de 8 de outubro de 2003;
III – Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído
no seu funcionamento;
IV - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas
ambientais vigentes
V - atentar-se para o disposto ao “Plano de Gestão de Logística Sustentável” – PLS – do IFSC ao Subprograma “Destino Certo”
que delimita regras para a gestão de destino do lixo no âmbito de todos os Câmpus do IFSC e Reitoria. O documento em questão
pode ser consultado no Link a seguir: https://intranet.ifsc.edu.br/images/file/IFSCSustentave/PadronizacaoResiduariosIFSC.pdf.
Para realização da limpeza das caixas d'água os Câmpus são orientados a utilizarem toda a água do reservatório, para após
proceder a limpeza.
Na contratação de trabalhadores terceirizados, priorização dos que residam nas Proximidades da unidade tomadora do serviço.
Conscientização para a otimização da utilização do ar condicionado, sendo sugerida a temperatura de 23 ºC;
O IFSC tem um contrato de manutenção preventiva e corretiva para ares-condicionados e outro para manutenção de elevadores;
Nossos contratos de limpeza preveem o fornecimento de materiais atóxicos e biodegradáveis, entre outros critérios de
sustentabilidade.
Nas licitações e contratos de obras e reformas de engenharia, priorizamos desde a fase de concepção de projetos o foco em
práticas sustentáveis como:
Licitação de obras com sistema de abastecimento de água com cisterna de reaproveitamento da água da chuva.
Compra de sensores de presença em locais de pouco tráfego (corredores, bwcs, etc).
Compra de uso de sensores de presença nos mictórios.
Licitação de Projetos com toda infraestrutura para implantação de sistema de energia solar;
Licitação para aquisição de usina fotovoltaica (Ct. 98, 99 e 100/2016).
Licitação de compra de materiais e equipamentos com selos de baixo consumo de energia (lâmpadas deLED e aparelhos
de ar condicionado.
Priorizamos nos projetos o uso de materiais que reduzam o desperdício de recursos naturais durante a obra.
Em todas nossas novas obras, desde 2009, nossas edificações com mais de 1.500m² foram projetadas com:
Uso de métodos que reduzam o desperdício de recursos naturais (canteiros contêineres, escoras metálicas, concreto
usinado, pavimentação em pavers/lajotas, etc).
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Sistema de abastecimento de água com cisterna de água de reaproveitamento da chuva;
Uso da água da chuva para limpeza externa e mictórios.
Uso de sensores de presença em locais de pouco tráfego (corredores, bwcs, etc).
Uso de sensores de presença nos mictórios.
Vasos e mictórios com temporizador.
Infraestrutura para implantação de sistema de energia solar.
Compra de materiais e equipamentos com selos de baixo consumo de energia (ex.: lâmpadas de emergência de LED).
Incentivamos nas obras o uso de métodos que reduzam o desperdício de recursos naturais.
Priorizamos nos projetos o uso de materiais que reduzam o desperdício de recursos naturais
As fiscalizações das obras são extremamente rigorosas com relação a:
Uso de materiais Certificados (que não agridem o meio ambiente).
Definições do devido descarte de entulhos e sobras de materiais.
Redução de uso de madeiras em escoras para escoras metálicas.
No câmpus, os engenheiros são orientados a:
Verificar a manutenção do sistema de tratamento de esgoto periodicamente.
Verificar o uso de energia com controle para não ultrapassar a demanda contratada.
Verificar o uso da água com controle para identificar possível vazamentos e desperdícios.

15. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade
Declaramos ser favoráveis ao prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos
objetivos estratégicos e as necessidades da área requisitante.
O estudo preliminar da contratação, bem como a explícita necessidade desta aquisição, demonstra a importância dessa
contratação, que é indispensável ao adequado funcionamento da instituição, evitando a descontinuidade dos serviços pelo término
da vigência do contrato atual, o que pode até mesmo comprometer o adequado funcionamento do órgão e suas atividades e afetar
negativamente a manutenção e preservação do patrimônio público.
Assim, analisa-se essa contratação/aquisição como viável e essencial à instituição, sendo previsto no planejamento orçamentário
do órgão os devidos recursos envolvidos e observados os procedimentos para acompanhamento e fiscalização do contrato, bem
como existem empresas no mercado que podem atender os requisitos da contratação, condicionado ao atendimento dos preceitos
estabelecidos pela contratante.

16. Responsáveis
Responsável pela elaboração/preenchimento do ETP.

ADRIANO GUIMARAES DE AZEVEDO
Assistente em Administração

Declaro viável a realização do processo.

JANIMAR MEDEIROS FREDA
Assistente em Administração/Coordenação de Compras
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TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO Nº 11103/20
(Processo Administrativo n.°23292.015384/2022-14)

1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de Materiais de consumo – Insumos alimentícios – Mercearia - para as aulas práticas do
Campus Florianópolis-Continente do 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
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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.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
13.1
A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada no Quadro de
Especificações Mínimas.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
13.2
Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica.
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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 05 (cinco) dias úteis, contados do envio de uma
Autorização de Fornecimento (AF) pela Administração, por e-mail, no endereço abaixo:
CÂMPUS
Câmpus FlorianópolisContinente

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

Considerando a logística de aulas práticas estabelecida pelo Departamento de Ensino e,
considerando fatores de qualidade em relação à insumos alimentícios, cuja validade e durabilidade são
características importantes a serem consideradas no ensino das técnicas e habilidades propostas no plano
de ensino dos cursos atendidos pelo Campus Continente, as entregas deverão ser fracionadas de forma a
garantir qualidade e excelência durante todo processo de ensino-aprendizagem entre docentes e alunos.
Deste modo, objetivando cumprir os requisitos apontados anteriormente, a Administração
estabelece como fracionamento das entregas, o seguinte modelo:
1) hortifrutigranjeiros - entregas fracionadas duas vezes por semana, e deverão ser realizadas
nas terças-feiras e sextas-feiras;
2) carnes, frios e laticínios - entregas fracionadas semanalmente, e deverão ser realizadas nas
sextas-feiras;
3) pescados - entregas fracionadas conforme demanda de aula. Para pescados congelados as
entregas serão fracionadas semanalmente, e deverão ser realizadas nas sextas-feiras, já para pescados
frescos as entregas deverão ocorrer no dia que antecede a data da aula, ou seja, poderão ocorrer várias
vezes na semana;
4) mercearia - entregas fracionadas semanalmente, e deverão ser realizadas nas sextas-feiras;
5) bebidas - de acordo com a demanda de aulas práticas e necessidade de abastecimento de
estoque, respeitados os prazos estabelecidos em edital.
Eventualmente as entregas de carnes, frios, laticínios, mercearia e bebidas poderão ser
condensadas, ou seja, poderá haver a possibilidade de entrega quinzenal ou mensal, de acordo
com a quantidade de aulas e insumos demandados. Esta possibilidade será determinada pelo
setor responsável pela emissão das autorizações de fornecimento, que atualmente compete à
Coordenadoria de Laboratórios de A & B."
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.
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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;
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;
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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.
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.
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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.
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
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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:
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;
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(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.
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.
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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$ 253.073,98 (Duzentos e Cinquenta e três mil,
setenta e três reais e noventa e oito 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$.253.073,98

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
14.1
A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.
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Florianópolis, 23 de maio de 2022.

Elaborado por:
Adriano Guimarães de Azevedo
Assistente em Administração
Coordenadoria de Compras e Contratos
Campus Florianópolis-Continente

Aprovado por:
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Coordenadora de Compras e Contratos
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 11103/2022

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 – Mercearia - para as aulas práticas do Campus Florianópolis Continente do IFSC,
especificados nos itens 1 ao 127 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº
11103/2022, 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
Modelo
(se exigida no (se exigido no
edital)
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 nº 11103/2022 - SRP
Processo nº 23292.015384/2022-14
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do
Pregão.
EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF
E-MAIL
ITEM

TOTAL

UNID.

QTDE.

ESPECIFICAÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

R$
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PREÇO TOTAL
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ANEXO II-B DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 11103/2022 – IFSC
A empresa ____________________________________________________
Declara para os devidos fins, que:
1. Recebeu a Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 11103/2022 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 11103/2022 – 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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Preço total
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ANEXO IV
DADOS PARA CADASTRAMENTO DA EMPRESA
PROCESSO 23292.015384/2022-14
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 11103/2022
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

__________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020

18/05/2022 15:47

409

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 18/05/2022 15:46

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
Licitação: 23292.015384/2022-14 - PE 11103/2022 - 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

Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de novilho, produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o quilograma
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo
de inspeção do SIF.

60

46,89

2.813,40

2

Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de novilho, também
chamado de alcatra-grossa, coice e alcatre. A alcatra completa compreende o
miolo da alcatra, a picanha e a maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6 quilograma
kg em média. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.

100

59,63

5.963,00

3

Alcatra em peça de 2,5 a 2,8kg. Corte de novilho, em francês é chamado de
rumsteck e em inglês rump. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, quilograma
que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.

30

59,63

1.788,90

4

Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de tamanho médio,
uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser acondicionada em embalagem original de
fábrica, isenta de fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos
estranhos. A embalagem deve apresentar 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. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. A
embalagem deve conter aproximadamente 250 g do produto.

200

23,46

4.692,00

5

Arroz branco. Arroz branco descascado e polido, com grão longo e fino, na
coloração branca, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg do produto. Produto
industrializado que ao ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa
e a maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar
grãos com estrias longitudinais visíveis a olho nú. Embalado em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. 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 33 do Decreto Estadual número 12.486 de
20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

PACOTE

150

6,78

1.017,00

6

Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi retirada apenas da casca bruta.
Preserva intactos o gérmen e a camada externa do grão, nos quais se
concentram a maior parte dos nutrientes como as proteínas, fibras, vitaminas do
complexo B e minerais. O arroz integral tipo agulhinha tem como característica
grãos longos e quantidade menor de amido. Embalagem íntegra em plástico
resistente e transparente, permitindo a visualização do produto. A embalagem
deve conter 1 kg do produto.

PACOTE

20

11,66

233,20

7

Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não amassadas) ou de vidro,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 200 EMBALAG
ml do produtos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
EM
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo
menos 2 anos a cada recebimento e informações nutricionais.

120

17,85

2.142,00

8

Azeitona verde, sem caroço, em conserva. Azeitona verde, graúda, sem caroço,
acondicionada em embalagem limpa, resistente, atóxica, contendo
aproximadamente 160 g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, UNIDADE
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. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.

80

13,46

1.076,80

9

Bacon em manta. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de
raça de corte entremeada de carne e e gordura devidamente preparada em
salmoura com conservadores (nitrato e nitrito de sódio), antioxidante (eritorbato quilograma
de sódio). Processo de defumação suave. Produzido e embalado em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.

50

53,60

2.680,00

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf
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Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

10

Bacon fatiado. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de
raça de corte entremeada de carne e gordura devidamente preparada em
salmoura com conservadores: nitrato e nitrito de sódio; antioxidante: eritorbato de EMBALAG
sódio. Processo de defumação suave. Apresentação em fatias finas e uniformes.
EM
Embalagem à vácuo contendo aproximadamente 250 g do produto. Produzido e
embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação
vigente.

40

20,73

829,20

11

Banha de porco. Gordura suína genericamente conhecida como banha foi
definida pelo artigo 278 do RIISPOA: “Entende-se por banha, genericamente, o
produto obtido pela fusão de tecidos adiposos frescos de suínos ou de matérias
primas outras como definido neste Regulamento”. Os métodos analíticos físicos e quilograma
químicos preveem para a banha os exames de umidade e volatilidade, acidez,
provas de ranço, índice de peróxidos, provas para antioxidantes, ponto de fusão
e gorduras estranhas, contendo triestearina. Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

20

17,49

349,80

12

Bebida energética de sabor tradicional – embalagem em alumínio com volume
entre 250 ml a 300 ml do produto. Sabor da bebida tradicional. Data de
fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no rótulo do
produto. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto. Marca de referência de qualidade: Red Bull

20

12,16

243,20

13

Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação culinária em geral, pó
branco, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos e sujidades. Usado
no cozimento de verduras para restaurar sua cor natural e no lugar de fermento
em pó como na preparação de bolachas, biscoitos, pés de moleque e bolos. EMBALAG
Embalagem em polietileno resistente, transparente no centro para poder
EM
visualizar o produto interiormente. A embalagem deve conter 80 g de peso líquido
do produto, informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do
lote e peso. O produto deve estar em perfeito estado de conservação, sem
umidade e qualquer alteração de aroma, coloração e características sensoriais.

60

4,11

246,60

14

Bolacha ou biscoito champagne. Biscoito doce tipo champagne, formato
retangular ovalado, coberto com açúcar. Acondicionadas em pacotes de
polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados e embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente. Produzido, embalado em entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem contendo
aproximadamente 150 g, Validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega.

PACOTE

30

13,61

408,30

15

Cacau em pó. O produto não deve conter glúten. Acondicionado em embalagem
interna de papel e externa de papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos,
furos ou sinais de umidade. 100% cacau. A embalagem deve conter
aproximadamente 200 g do produto . Marca de referência de qualidade: Garoto.

CAIXA

80

27,26

2.180,80

16

Canjica. Grãos de milho branco selecionados de alta qualidade embalados em
pacote com 500 g do produto. Marca de referência de qualidade: Yoki.

PACOTE

35

8,24

288,40

17

Carne moída tipo patinho. Carne moída de 1ª de patinho, produzida e embalada quilograma
em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

100

64,93

6.493,00

18

Chá de hortelã. Caixa com 15 sachês de 1g. Chá, sabor hortelã. Constituído de
folhas de hortelã de espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e
partidos. Cor: verde pardacenta Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de
sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da entrega.
Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em caixa de papel cartão
contendo 15 sachês de aproximadamente 1 g cada. Condições gerais de acordo
com a NTA 41 (Decreto 12.486 de 20/10/78).

CAIXA

15

8,61

129,15

19

Chá verde. Caixa com 15 sachês e peso total de aproximadamente 25,5 g. Chá
verde. Constituído pelas folhas novas e brotos de várias espécies do gênero
"Thea" (Thea sinensis e outras). Não fermentado, submetido à secagem. De
espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor: verde
pardacenta. Sem qualquer outro aroma, somente chá-verde. Aspecto, cheiro e
sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11
meses a contar da entrega. Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em
caixa de papel contendo 15 sachês. Condições gerais de acordo com a NTA-41
(Decreto 12.486 de 20/10/78).

CAIXA

20

12,13

242,60

20

Charque. Produzido a partir de carnes de novilho vacum de primeira, proveniente
da salga forte e total desidratação da carne escolhida. Também conhecido como quilograma
xarqui. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.

30

99,88

2.996,40

21

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

10

15,77

157,70

22

Chocolate em pó solúvel. Chocolate em pó solúvel contendo cacau em pó
solúvel, açúcar e aromatizante. Não deve conter glúten. Embalagem interna de
papel e externa de papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou
sinais de umidade. Aproximadamente 50% cacau. A embalagem deve conter
aproximadamente 200 g do produto. Marca de referência de qualidade: Nestlé.

40

20,53

821,20

23

Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e contaminantes.
Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Embalagem apresentando externamente dados de EMBALAG
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de
EM
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. A embalagem deve conter aproximadamente 100 g do produto. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

30

6,15

184,50

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf
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24

Cominho em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em
saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo 60 g de peso líquido do produto. A embalagem deve apresentar EMBALAG
externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
EM
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.

50

9,46

473,00

25

Contrafilé com osso,corte de novilho, situa-se na parte frontal do animal e vem
com 7 costelas finais medindo 20 cm de comprimento, também acompanha as quilograma
vértebras lombares. Peso mínimo 4 kg e máximo 12,5 kg por peça. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

100

70,93

7.093,00

26

Costela bovina com osso e magra. Costela bovina cortada em tiras de 1 kg à
1,5Kg, com osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da quilograma
legislação sanitária vigente.

35

34,26

1.199,10

27

Coxão mole de 1ª qualidade em peça de 6 a 7kg. Corte de novilho, produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o quilograma
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo
de inspeção do SIF.

60

57,27

3.436,20

28

Creme de leite em embalagem 200 g. Creme de leite, pasteurizado, sabor suave,
consistência firme, embalado em embalagem longa vida com aproximadamente
200 g de peso líquido+C204, atóxica, limpa, não violado, resistente. 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. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses. Entrega Câmpus Florianópolis-Continente

250

4,69

1.172,50

29

Curry em pó. Puro, 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 EMBALAG
EM
do registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve conter
aproximadamente 50 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto.

30

10,63

318,90

30

Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos e
utensílios na área de processamento de alimentos. Sem corantes e sem perfume,
hipoalérgico, concentrado. Apresentar a notificação do produto na Anvisa /
Ministério da Saúde. Embalagem em plástico flexível e resistente com 500 ml, UNIDADE
com bico dosador. Padrão de qualidade de referência: limpol, minerva ou
Minuano. Apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Entrega no Campus Florianópolis Continente.

1200

3,37

4.044,00

31

Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico limpo, não
amassado, não estufado, com lacre em alumínio e tampa em polietileno,
resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
Deve conter aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. 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 56 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. Marca de referência de qualidade:
Tirol ou Mumu.

Pote

90

13,89

1.250,10

32

Ervilha congelada. Ervilha verde processada, comum, selecionada, em grãos,
higienizada, congelada, firme e intacta. Aspecto cor, cheiro e sabor próprios.
Livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem contendo
aproximadamente 300 g, de polietileno, esterilizada. Condições gerais de acordo
com a portaria CVS-06 de 10/03/99.

PACOTE

40

12,73

509,20

33

Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro e
homogênea. Embalada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro. A
rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade com no mínimo de 6
meses. O frasco deve conter 30 ml do produto.

FRASCO

100

14,34

1.434,00

34

Essência de panetone. Essência de panetone líquida, límpida, clara E
homogênea. Embalada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro. A
rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote e data de validade. O produto deve ter
validade de no mínimo de 6 meses na entrega. O frasco deve conter 30 ml do
produto.

FRASCO

30

4,47

134,10

35

FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA: EMBALAGEM DE 500G FARINHA 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.
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: YOKI - ENTREGA
CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

PACOTE

80

7,20

576,00

36

Farinha de rosca em flocos para empanar tipo japonesa. Farinha de rosca
flocada produzida a partir de farinha de trigo, glicose, fermento, gordura
hidrogenada e sal. Própria para empanar. Utilizada na cozinha japonesa. A
embalagem deve estar em perfeito estado, dentro do prazo de validade.
Embalagem com de 200 g do produto. Marcas de referência de qualidade: Panko
e Nissin.

PACOTE

150

20,11

3.016,50
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37

Farinha de tapioca. Alimento proveniente do processamento da mandioca para a
elaboração de bolos, pudins, cremes. Farinha branca, apresentada em grãos
grandes diferente da goma de mandioca e diferente do polvilho. Não pode
apresentar mofos ou insetos. Produzido, embalado e entregue conforme
legislação vigente. A embalagem deve conter 500 g de peso líquido do produto.

PACOTE

150

13,18

1.977,00

38

Farinha de trigo - Embalagem 1kg: Farinha de trigo comum, enriquecida com
ferro e ácido fólico. Produto obtido à 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%, cinzas até 0,80%, falling number
mínimo de 240 segundos, ausência de sujidades, parasitos e larvas,
determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Embalagem em
conformidade com a legislação sanitária vigente, contendo 1 quilo. Conter data
de fabricação, a qual não deve ser superior a 30 dias no ato da entrega, validade
mínima de 5 meses a contar da data de entrega na unidade requisitante.

Kg

2500

7,72

19.300,00

39

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.

PACOTE

40

104,99

4.199,60

40

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 EMBALAG
essenciais como vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro e fibras que são
EM
perdidos durante o processamento da farinha de trigo comum. Possui coloração
marrom clara, com aspecto e odor característico. Fornecida em embalagem
íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem deve conter 01 kg
do produto.

200

9,99

1.998,00

41

Feijão preto. Feijão preto embalado em pacote
preto, novo, de primeira qualidade. Embalagem
Registro no Ministério da Agricultura. Sem
carunchados e torrados. Validade mínima de
entrega.

PACOTE

60

9,48

568,80

42

Feijão vermelho. Feijão vermelho embalado em pacote com 1 kg do produto,
classe cores, novo de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data
de entrega.

PACOTE

60

15,12

907,20

43

Fermento químico. Fermento químico usado principalmente para bolos, composto
basicamente dos seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, EMBALAG
EM
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante. A
embalagem deve ter 100 g de peso líquido.

150

4,46

669,00

44

Filé de peito de frango congelado IQF (Individually Quick Frozen, técnica de
congelamento rápido que congela as peças uma a uma.) Filé de peito de frango
sem pele e sem osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas quilograma
da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6
meses.

80

26,03

2.082,40

45

Filé mignon bovino COM cordão de 1,2 à 1,5Kg. Corte de novilho, também
conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo (espanhol), filet (francês) quilograma
ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente.

40

116,98

4.679,20

46

Filé mignon bovino ou filé mignon bovino limpo, SEM cordão de 1,2 à 1,5kg.
Corte de novilho, também conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo quilograma
(espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

80

123,93

9.914,40

47

Frango cortado a passarinho, sem tempero, congelado. Peito, asas, dorso, coxas
e sobrecoxas de frango sem tempero. Produzido em conformidade com as quilograma
normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.

25

17,13

428,25

48

Frango inteiro congelado. Frango inteiro com miúdos, sem tempero pesando
entre 1,9 e 2,5 kg. Produzido e embalado de acordo com as normas da legislação quilograma
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.

200

15,29

3.058,00

49

Galeto congelado. Galeto inteiro, sem miúdos, pesando entre 600 e 800 g.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária quilograma
vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.

40

26,05

1.042,00

50

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

20

26,26

525,20

51

Geleia de uva 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

24,75

495,00

de com 1 kg do produto, classe
plástica transparente, resistente.
presença de grãos mofados,
6 meses, a contar da data de
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52

Goiabada em massa, tipo de corte. Acondicionada em embalagem plástica, não
amassada, não estufada, íntegra, sem rasgos ou furos, que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, EMBALAG
número de lote, data de validade, quantidade do produto e atender as
EM
especificações técnicas da NTA 28 do Decreto Estadual número 12.486 de
20/10/1978. A embalagem deverá conter aproximadamente 400 g do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega.

40

7,49

299,60

53

Grão-de-bico. Grão-de-bico embalado em pacote plástico com 500 g do produto,
tipo 1, nova, de primeira qualidade. Embalagem plástica, transparente, resistente
e íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de
grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega.

PACOTE

40

19,04

761,60

54

Iogurte natural desnatado fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte
desnatado, natural, obtido de leite pasteurizado desnatado, sem adição de polpa
de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou
firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30
dias, a partir da data de recebimento. 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.

Pote

150

3,32

498,00

55

Iogurte natural integral fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte integral,
natural, obtido de leite pasteurizado, sem adição de polpa de frutas ou
saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em
embalagem de filme de polietileno, com validade máxima de 30 dias, a partir da
data de recebimento. 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.

Pote

250

3,36

840,00

56

Leite de coco integral. Natural, integral, homogeneizado, pasteurizado, para fins
culinários, acondicionado em embalagens de vidro contendo 200 ml do produto,
contendo 3 g de gorduras totais e 2,7 g de gorduras saturadas, sem
concentração significativa de sódio. Ingredientes: leite de coco, água,
conservador INS 202, INS 211 e INS 223, Acidulante INS 330 e espessante INS GARRAFA
466. 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. Marca de
referência de qualidade: Sococo.

350

6,03

2.110,50

57

Leite de coco light. Natural, com reduzido teor de gordura homogeneizado,
pasteurizado, para fins culinários, acondicionado em embalagens de vidro
contendo 200 ml do produto, contendo 1,5 g de gorduras totais e 1,4 g de
gorduras saturadas, sem concentração significativa de sódio. Ingredientes:
Conservador INS202, INS 211 e INS 223, espessante INS 466 e INS 407, GARRAFA
estabilizante INS 412. 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. Marca referência de qualidade: Sococo.

80

8,74

699,20

58

Leite integral. Leite de vaca, sem adulterações, integral, acima de 3% de gordura
ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado
em embalagem longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de
papelão aluminizada, validade até 04 meses. 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. A embalagem
deverá conter 01 litro do produto.

CAIXA

500

5,69

2.845,00

59

Leite semidesnatado com baixo teor de lactose. Leite de vaca, sem adulterações,
semidesnatado, com teor reduzido de lactose, com 0,6 a 2,9% de gordura,
líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem
longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada,
de 01 litro, validade até 04 meses. 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.

CAIXA

200

6,15

1.230,00

60

Lentilha seca. Lentilha embalada em pacote plástico com 500 g do produto, tipo
1, nova, de primeira qualidade. Embalagem plástica, transparente, resistente e
íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de grãos
mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data
de entrega.

PACOTE

60

10,56

633,60

61

Linguiça de pernil. Linguiça de carne de pernil suíno cortada a faca, com pouco
teor de gordura. Produzida em conformidade com as normas estabelecidas pela quilograma
legislação vigente.

20

34,75

695,00

62

Lingüiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com carnes bovina,
suína, trituradas ou picadas. Produzida e embalada em conformidade com as
normas estabelecidas pela legislação correspondente. Embalagem: com
diretrizes exigidos pelas leis, destacando o nome do produtor, selo do SIF, data
de fabricação e validade, sendo que a validade não poderá ser inferior a 5 meses
no ato da entrega, empacotadas a vácuo com peso líquido de 1 a 3 quilos.
Transporte: veículo com carroceria fechada, isotérmico e certificado de vistoria,
concedido pela autoridade sanitária.

50

53,08

2.654,00
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63

Linhaça marrom. Semente de linho marrom. Produto de grau alimentício. EMBALAG
Embalagem 200g.
EM

40

8,37

334,80

64

LOMBO SUÍNO , CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE
EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CAIXA
LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADAS, RESISTENTES, QUE
GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO
CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, quilograma
NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO,
NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DA NTA 03 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. O
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.

40

36,90

1.476,00

65

Macarrão tipo cabelo de anjo ou capellini. Macarrão seco com ovos tipo cabelo
de anjo ou capellini. Produto embalado em polietileno resistente, que permita
visualizar o produto. A embalagem deve conter 500 g do produto. Na embalagem EMBALAG
EM
deve constar data de fabricação e validade do produto, informações nutricionais,
modo de preparo e tempo de cozimento. Marca de referência de qualidade:
Barilla.

20

7,95

159,00

66

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.

CAIXA

120

16,99

2.038,80

67

Massa folhada laminadagem. Massa folhada resfriada e laminada no tamanho 25
x 40cm, espessura aproximada de 2,5mm e enrolada, pronta para uso. Deve ser
acondicionada com interfolhamento entre as laminas de massa. A embalagem
deve ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária vigente. A
embalagem deve conter 01 kg do produto. Marca de referência de qualidade:
Arosa.

PACOTE

100

43,58

4.358,00

68

Massa folhada laminada crua congelada, pronta para o uso. Massa folhada
elaborada estruturadamente em várias camadas intercaladas de massa e
gordura, feitas através de sucessivas dobras.Depois de manuseada e assada
adquire aspecto folhado crocante. Pode ser fornecida em bloco único congelado EMBALAG
ou ja aberta com espessura aproximada de 2,5mm e enrolada acondicionada
EM
com interfolhamento plástico entre as lâminas de massa congelada no tamanho
aproximado de 25 x 40cm. A embalagem deve ser impermeável e em
conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter de
300g a 400g do produto.

20

17,73

354,60

69

Mel puro de abelha, de flor de laranjeira. Produto natural, elaborado por abelhas
a partir do néctar das flores de laranjeira, coletado e transformado por dois
processos básicos, um físico, evaporação de água e outro químico, adição de
enzimas. Deve apresentar registro no ministério da agricultura SIF 3070.
Embalado em pote plástico de polietileno, transparente fosco e resistente. A
embalagem deve conter 500 g do produto.

120

39,51

4.741,20

70

Melado de cana, líquido xaroposo obtido pela evaporação do caldo de cana, ou a
partir da rapadura, por processos tecnológicos adequados. Elaborado com
matéria-prima não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais ou vegetais. Sem qualquer tipo de corante, natural ou artificial,
conservante ou edulcorantes. Aspecto líquido xaroposo e denso (viscoso), cor
amarelo âmbar. Cheiro característico e gosto doce. Poderá apresentar no
máximo 25% p/p de umidade, acidez em solução normal máxima de 10% v/p, UNIDADE
glicídeos totais de um mínimo de 50% p/p e no máximo 6% p/p de resíduo
mineral fixo (cinzas). Ausência de sujidades, parasitas, larvas e insetos ou seus
fragmentos. Apresentar registro no ministério da agricultura. Embalagem de
plástico, polietileno resistente, transparente e opaco, deve constar na embalagem
data de fabricação e de validade de no mínimo 12 meses. A embalagem deve
conter aproximadamente 250g do produto.

100

13,71

1.371,00

71

MILHO
CONGELADO.
MILHO
VERDE
PROCESSADO,
COMUM,
SELECIONADO, EM GRÃOS, HIGIENIZADO, CONGELADO, FIRME E
INTACTO. ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. LIVRE DE EMBALAG
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM
EM
CONTENDO APROXIMADAMENTE 300 G, DE POLIETILENO, ESTERILIZADA.
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO. ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

200

10,52

2.104,00

72

Milho verde em conserva. Milho verde em conserva conservado com o líquido da
conserva, condicionado em embalagem de folha de flandres ou alumínio limpa,
resistente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada. Embalagem contendo
entre 170 e 200 g do produto, 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.

155

6,72

1.041,60
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73

Mirtilo ou blueberry congelado. Fruta in natura congelada tipo: mirtilo. 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 roxa 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. Embalagem com 1kg de
mirtilo congelado.

74

Unidade

Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

25

69,69

1.742,25

Mix de pimenta em grão, com moedor manual. Mistura de pimenta calabresa,
pimenta do reino branca e preta, pimenta rosa e da jamaica. Embalagem de 40 g EMBALAG
EM
a 50g de peso líquido do produto e moedor. Marca de referência de qualidade:
Chelli.

70

28,12

1.968,40

75

Molho de pimenta verde tipo green sauce. Molho de pimentas feito a partir da
pimenta verde jalapeño mexicana que é uma seleção especial da pimenta suave
anteriormente denominada Jalapa. Data de validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto. O frasco deve conter 60 ml do produto. Marca de
referência de qualidade: Tabasco.

25

28,36

709,00

76

Molho de soja light ou shoyo light. Fornecido em embalagem com 150 ml do
produto. Líquido marrom escuro obtido da fermentação de soja com a ou outro
cereal ou amiláceo, de sabor salgado, com um característico e agradável aroma
de extratos de carne, usado como flavorizante ou componente nutritivo em EMBALAG
EM
muitos países orientas. Embalagem de polietileno resistente, transparente, sem
sinais de violação ou vazamento. Na embalagem deve conter informações
nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote e quantidade do
produto.

100

12,67

1.267,00

77

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

100

22,83

2.283,00

78

Molho de tomate vermelho. Molho de tomate tradicional, feito com tomates
selecionados, embalado em sachê de 340 g de peso líquido do produto. A EMBALAG
embalagem deve conter informações nutricionais, data de fabricação e validade e
EM
peso. Marca de referência de qualidade: Arisco.

200

4,60

920,00

79

Molho inglês. Molho inglês tipo worcestershire. Condimento preparado com água,
vinagre, sal, açúcar, especiarias, corante caramelo e fécula de mandioca. Não
contém glúten. Embalagem de polietileno transparente e resistente, em perfeito EMBALAG
estado, sem amassados, vazamentos, ou matérias estranhas. Na embalagem
EM
deve conter informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do
lote, e peso completo do produto. Fornecido em embalagem com 150 ml do
produto.

37

5,04

186,48

80

Mostarda amarela tipo americana. Mostarda processada consistente com os
seguintes ingredientes: água, vinagre, mostarda, açúcar, sal, amido, cúrcuma, EMBALAG
canela, glicose, pimenta-do-reino, noz-moscada e conservador benzoato de
EM
sódio. Não contém glúten. A embalagem deve conter no mínimo 200 g do
produto.

90

12,69

1.142,10

81

Mostarda escura. Mostarda escura, contendo: vinagre, água, semente de
mostarda escura, açúcar, glicose, sal, pimenta do reino, noz-moscada e EMBALAG
conservador INS 211. Embalada em bisnaga de polietileno resistente, opaco,
EM
com rótulo contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade e
número do lote. A embalagem deve ter aproximadamente 200 g do produto.

90

7,49

674,10

82

Músculo bovino. Corte de novilho também conhecido como braço e mão de vaca.
Pode ainda ser chamado de tortuga (espanhol), jarret ou gîte de devant (francês) quilograma
ou fore shank (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente.

30

57,59

1.727,70

83

NABO COMPRIDO, TAMBÉM CONHECIDO COMO NABO JAPONÊS OU
MINOWASE. VERDURA IN NATURA TIPO: NABO. ESPÉCIE: COMUM.
APLICAÇÃO: ALIMENTAR. APRESENTAÇÃO: MADURO, COMPRIDO, FIRME,
ÍNTEGRO, GRANDE, SEM RACHADURAS, COM CASCA LISA E LUSTROSA,
SEM MANCHAS, SEM PODRIDÃO, SEM DEFORMAÇÕES. COLORAÇÃO
ESBRANQUIÇADA E UNIFORME. BEM DESENVOLVIDO COM TAMANHO Kilograma
UNITÁRIO MÉDIO 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

10,66

213,20

84

Noz pecan inteira. Inteira, sem casca, da melhor qualidade, à granel.
Acondicionada em embalagem feita de plástico atóxico e resistente,
apresentando externamente os dados de identificação, procedência, quantidade quilograma
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.

40

147,31

5.892,40
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85

Noz-moscada inteira. Amêndoa da Myristica fragana Hout, inteiras, secas,
desprovidas de seu envoltório. Pode ser recoberta por uma película de cal ou de
carbonato de cálcio mas o peso desta camada não deve exceder a 1% de cálcio,
calculado em CaO (óxido de cálcio). Aspecto: amêndoa ovoide, de superfície
ponteada e reticulada. Cor: castanho-claro. Cheiro: forte, aromático. Sabor: EMBALAG
picante, fracamente amargo. 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, contendo aproximadamente 8 g de peso líquido. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve
conter 08 g do produto.

90

5,42

487,80

86

(Óleo de girassol - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas plásticas
tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até
o consumo, contendo 900ml. A embalagem deverá conter externamente os EMBALAG
dados de identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade e
EM
informações nutricionais. Validade mínima 6 meses a contar da data de
recebimento

250

23,23

5.807,50

87

Orégano. Embalagem com 100 g do produto. Folhas da planta Origanum vulgare
L., popularmente conhecido como "Orégano", acompanhada ou não de pequena
porção de sumidades florais. Sãs, limpas e secas. Aspecto: folha ovalada seca.
Cor: verde-pardacenta. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Livre de sujidades, EMBALAG
parasitas, fungos ou contaminantes. Embalagem apresentando externamente
EM
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote
data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 100vg de peso líquido. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto

100

10,22

1.022,00

88

Osso buco - Canela bovina traseira com músculo em cortes transversais de 3 a 4
cm cada. Corte de novilho bovino, também conhecido como músculo duro, quilograma
músculo da perna e canela. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente.

50

32,94

1.647,00

89

Ovo de codorna em conserva. Ovo de codorna em conserva, embalado em
embalagem de vidro com aproximadamente 300 g do produto drenado, contendo
os seguintes ingredientes: ovo, sal, ácido acético e água. O líquido deve ser
transparente e os ovos devem estar íntegros em sua natureza, sem mudanças
das características naturais do produto. 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 3 meses a contar da data
de entrega do produto.

50

21,11

1.055,50

90

PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA. PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO,
TENRO, ESBRANQUIÇADO, PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS
HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ESTABELECIDAS, GARANTINDO A SEGURANÇA
ALIMENTAR. EMBALAGEM EM VIDRO CONTENDO APROXIMADAMENTE
300G DE PESO LÍQUIDO DRENADO. EMBALAGEM , APRESENTANDO UNIDADE
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.

200

25,66

5.132,00

91

Pão de forma sem casca. Pão de forma, sem casca, fresco do dia, fatiado na
vertical, com sal, pesando aproximadamente 350 g depois de assado, EMBALAG
acondicionado em embalagem de polietileno, original do fabricante, resistente,
EM
que permita visualizar o produto, contendo informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote. Validade máxima de 10 dias.

80

15,19

1.215,20

92

Páprica doce em pó. Condimento em pó produzido a partir de pimentas
vermelhas de tamanho médio, obtidas da espécie Capsicum annuum. Pura, livre
de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Acondicionado em
saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, EMBALAG
contendo aproximadamente 50 g de peso líquido do produto. Embalagem
EM
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.

30

7,93

237,90

93

Patinho de 1ª qualidade em peça pesando em torno de 3 a 3,5 kg. Corte de
novilho, produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade quilograma
do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
inspeção do SIF

60

53,83

3.229,80

94

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 quilograma
de qualidade: Villa Germania. Validade mínima a contar da data de entrega: 4
meses.

100

39,72

3.972,00

95

Peito de frango congelado. Peito de frango com pele e osso. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. quilograma
Apresentado em embalagem contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar
da data de entrega: 6 meses.

60

16,82

1.009,20
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96

Penne tipo grano duro. Macarrão tipo penne, de grano duro (com farinha de
grano duro). Embalagem com 500 g do produto, de papelão resistente, íntegra, EMBALAG
sem sinais de violação, com um local em polipropileno resistente e transparente
EM
que permita a visualização do produto, contendo informações nutricionais, data
de fabricação, data de validade, número do lote e peso.

70

14,52

1.016,40

97

Pepino em conserva. Vegetal em conserva, tipo: pepino cornichons, aplicação:
alimentar. Características: pepinos de tamanhos regulares, em conserva de
salmoura suave, embalados em vidros hermeticamente fechados, com peso
líquido drenado aproximado de 300 g. 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.

Pote

50

13,99

699,50

98

Pêssego em calda. Pêssego cortado em metades. Embalagem conforme as
exigências da legislação, resistente, íntegra, sem sinais de violação, contendo
informações nutricionais, data de fabricação, data de validade, número do lote, e
peso. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Embalagem
contendo entre 450g e 500g de peso drenado. Marcas de referência: Hemmer,
Vega e Schramm.

LATA

60

13,98

838,80

99

Pimenta do reino em grão. Fruto da Piper nigrum L., com adequado estágio de
maturação, fervidos e dessecados. Forma: globular. Diâmetro: de 4 a 7 mm.
Superfície: rugosa. Cor: preta. Cheiro: pungente. Sabor: picante. Pura, livre de
sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Embalagem EMBALAG
apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações
EM
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da Agricultura, contendo aproximadamente 65 g de peso
líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.

225

15,74

3.541,50

100

Polpa de pitanga congelada. Polpa da fruta pitanga congelada, embalada em
pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem contendo 100g do produto.
Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente.

PACOTE

100

2,71

271,00

101

Polvilho azedo. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da
mandioca. Com umidade máxima de 18%, acidez em ml de solução 5%, 80% de
amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.

PACOTE

150

14,04

2.106,00

102

Polvilho doce. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da
mandioca. Com umidade máxima de 18%, acidez em ml de solução 1%, 80% de
amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.

PACOTE

150

12,45

1.867,50

103

Presunto magro em peça. Presunto cozido inteiro, sem capa de gordura,
elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido e embalado em quilograma
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF. Marcas de
referência de qualidade: Perdigão ou Sadia.

15

43,29

649,35

104

Presunto magro fatiado. Presunto cozido em fatias finas, sem capa de gordura,
elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido e embalado em quilograma
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF.

50

55,97

2.798,50

105

Queijo brie. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou
em embalagem individual, 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 quilograma
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de
30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante. Ingredientes: Leite
pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermentos láticos, coalho e penicillium
candidum (crosta branca).

30

107,88

3.236,40

106

Queijo camembert embalagem de 125 gramas. Embalado em filme plástico,
atóxico, limpo, não violado, resistente ou embalagem individual, com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, EMBALAG
quantidade
do
produto,
número
do
registro
no
Ministério
da
EM
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 30 dias a
partir da data de entrega na unidades requisitante. Marca de referência de
qualidade: Serrabella e Campo lindo.

30

31,13

933,90

107

Queijo cottage. Queijo cremoso tipo fresco, com textura cremosa e grumosa, de
cor branca, sabor ligeiramente ácido e salgado, embalado em potes plásticos
com aproximadamente 250 g, atóxico, limpo, não violado, resistente. 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 unidades
requisitante.

30

11,78

353,40

108

Queijo emmental, semi duro, de longa maturação, sabor ligeiramente adocicado
e frutado, com grandes e numerosas olhaduras, uniformes e brilhante, obtido de
leite pasteurizado, casca escovada e dura. 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 quilograma
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 unidades
requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.

25

104,01

2.600,25
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109

Queijo gorgonzola, massa semi-cozida, sabor forte e acentuado, com veios azuis
esverdeados devido a ação do fungo Penicilium roqueforti, com ponto ideal de
maturidade, com textura cremosa, levemente quebradiça, 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 quilograma
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 unidades
requisitante.

80

99,18

7.934,40

110

Queijo gouda, obtido de leite pasteurizado, semi-dura, com coloração laranja,
com cera externa, apresentando sabor característico. Embalagem atóxica, limpa,
não violada, resistente, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, quilograma
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 unidades requisitante.

15

97,93

1.468,95

111

Queijo gruyere, originado do leite pasteurizado, maturado, massa semi-dura, com
olhaduras pequenas, textura ligeiramente granulosa, densa e compacta,
consistência aveludada, sabor levemente picante e suave, cor amarela, casca
dura, seca e de cor castanho ferrugem 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 quilograma
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 30 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.

50

113,50

5.675,00

112

Queijo mussarela, 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 quilograma
consumo. 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 unidades requisitante.

120

56,59

6.790,80

113

Raiz forte em conserva. Vegetal em conserva, tipo: raiz forte, aplicação:
alimentar. Entrega do produto com validade maior de 6 meses e deve ter pouco EMBALAG
tempo de estocagem. Marcas de referência de qualidade: Hemmer ou Zilze.
EM
Embalagem contendo 90 g de peso líquido do produto.

10

23,61

236,10

114

Requeijão cremoso. Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor
suave, levemente salgado, consistência cremosa. A embalagem deverá conter
aproximadamente 200 g do produto. Embalado em copo de vidro com tampa ou
em pote plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, com rótulo impresso. A EMBALAG
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
EM
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. Validade de no máximo 60 dias.

260

9,15

2.379,00

115

Ricota fresca, não-maturada, obtida do soro do leite de vaca, massa branca,
consistência macia e quebradiça, sabor suave e cremoso, com textura leve, baixo
teor de gordura, sem passar por processo de defumação, sem ingredientes
adicionais. 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 quilograma
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. Validade de no máximo 45 dias.

100

25,75

2.575,00

116

Sagu. Bolinhas de sagu, com coloração branca, formato redondo, perfeito e
pequeno, obtidas da mandioca, não deve apresentar grãos partidos nem
esfarelados. Deve estar dentro do prazo de validade. A embalagem deve conter
500 g do produto. Grupo Tapioca, sub grupo sagu.

PACOTE

100

11,02

1.102,00

117

Sal grosso. Sal de grau alimentício, não iodado, constituído por cristais de cloreto
de sódio de granulometria de tamanho diferenciado (cristais grandes). Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por
lavagens sucessivas e separação/ seleção dos cristais. Todo o processo é
rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de
pureza. Embalado em embalagem plástica com 1 kg do produto.

PACOTE

300

5,21

1.563,00

118

Sal iodado. Sal de grau alimentício, iodado, constituído por cristais de cloreto de
sódio de granulometria regular. Obtido através da moagem de sal in natura
seguida de processo de purificação por lavagens sucessivas. Todo o processo é
rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de
pureza. Embalado em embalagem plástica com 1 kg do produto.

PACOTE

500

6,20

3.100,00
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Quant.
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(R$)

Valor Total (R$)

119

Sal iodado light. Sal de grau alimentício, constituído por cristais de cloreto de
potássio de granulometria regular, para dietas com restrição de sódio. Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por
lavagens sucessivas. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo a
fornecer um sal refinado com alto grau de pureza. Embalado em embalagem
plástica com 500 g do produto.

PACOTE

30

12,89

386,70

120

Salsicha suína. Salsicha suína tipo hot dog embalada em embalagem de
polietileno resistente, que permita a visualização do produto. Pacote contendo
500 g do produto. O produto só poderá ser adquirido se comprovada a inspeção
no SIF/DIPOA. A embalagem deve apresentar informações sobre data de
fabricação e validade do produto e informações nutricionais.

PACOTE

40

16,22

648,80

121

Sobrecoxa de frango congelada IQF (Individually Quick Frozen, uma técnica de
congelamento rápido que congela cada parte uma a uma). Produzida e embalada
em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Embalagem quilograma
contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de entrega: 6
meses.

35

18,32

641,20

122

Sorvete de chocolate. Sorvete pasteurizado, cremoso, sabor de chocolate,
fornecido em pote com 1,5 litros, validade até 24 meses. 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. Marcas de
referência de qualidade: Kibon e Nestlé.

50

26,63

1.331,50

123

Uva rubi. Fruta limpa, madura, firme, em cachos compactos. Grãos bem
formados, sem manchas, sem podridão, sem cicatrizes, com presença de pruína
(cera que recobre os grãos). Isenta de danos profundos. Cor: do avermelhado ao
roxo claro, com diferentes graus de saturação. Bem desenvolvida, com cachos quilograma
pesando entre 250 e 300 g e grau de maturidade adequado. Isenta de insetos,
larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme
Resolução 12/78 da CNNPA, com pouco tempo de estocagem.

50

14,96

748,00

124

Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa branca, sem
semente, aplicação: alimentar. Embalagem em material plástico atóxico,
apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações UNIDADE
nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida
em embalagem com, aproximadamente, 200 g de peso líquido do produto. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

150

11,06

1.659,00

125

Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa pretas, sem
semente, aplicação: alimentar. Embalagem em material plástico atóxico,
apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações UNIDADE
nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida
em embalagem contendo entre 150 e 200 g de peso líquido do produto. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

180

10,29

1.852,20

126

Vagem tipo holandesa ou macarrão fresca. Limpa, tenra, quebradiça, sem
manchas, sem podridão, com mínimo ou nenhum teor de fibras. Cor verde,
uniforme. Bem desenvolvida, com diâmetro aproximado de 15 mm e quilograma
comprimento entre 120 e 150 mm e grau de maturidade adequado. Isenta de
insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme
Resolução 12/78 da CNNPA. Deve ter pouco tempo de estocagem.

60

34,21

2.052,60

127

Vinagre de vinho branco. O álcool etílico contido na matéria prima, que é o vinho,
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 branco. Deve conter apenas o aditivo anidrido sulfuroso, o qual EMBALAG
EM
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.

120

6,27

752,40

Pote

Valor Total do Processo: R$ 253.073,98
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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

BOLETIM DE SERVIÇO IFSC - 20/07/2021
https://sipac.ifsc.edu.br/public
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
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PREGÃO ELETRÔNICO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11103/2022
(Processo Administrativo n° 23292.015384/2022-14)
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 – Mercearia - para as aulas práticas do
Campus Florianópolis-Continente do 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.
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.
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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:
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;
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
7.28 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
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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;
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.
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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
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
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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
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.

__________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020

430
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.
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:
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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,
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;
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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, 23 de maio 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 11103/20
(Processo Administrativo n.°23292.015384/2022-14)

1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de Materiais de consumo – Insumos alimentícios – Mercearia - para as aulas práticas do
Campus Florianópolis-Continente do 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.

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.
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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 05 (cinco) dias úteis, contados do envio de uma
Autorização de Fornecimento (AF) pela Administração, por e-mail, no endereço abaixo:
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.

Considerando a logística de aulas práticas estabelecida pelo Departamento de Ensino e,
considerando fatores de qualidade em relação à insumos alimentícios, cuja validade e durabilidade são
características importantes a serem consideradas no ensino das técnicas e habilidades propostas no plano
de ensino dos cursos atendidos pelo Campus Continente, as entregas deverão ser fracionadas de forma a
garantir qualidade e excelência durante todo processo de ensino-aprendizagem entre docentes e alunos.
Deste modo, objetivando cumprir os requisitos apontados anteriormente, a Administração
estabelece como fracionamento das entregas, o seguinte modelo:
1) hortifrutigranjeiros - entregas fracionadas duas vezes por semana, e deverão ser realizadas
nas terças-feiras e sextas-feiras;
2) carnes, frios e laticínios - entregas fracionadas semanalmente, e deverão ser realizadas nas
sextas-feiras;
3) pescados - entregas fracionadas conforme demanda de aula. Para pescados congelados as
entregas serão fracionadas semanalmente, e deverão ser realizadas nas sextas-feiras, já para pescados
frescos as entregas deverão ocorrer no dia que antecede a data da aula, ou seja, poderão ocorrer várias
vezes na semana;
4) mercearia - entregas fracionadas semanalmente, e deverão ser realizadas nas sextas-feiras;
5) bebidas - de acordo com a demanda de aulas práticas e necessidade de abastecimento de
estoque, respeitados os prazos estabelecidos em edital.
Eventualmente as entregas de carnes, frios, laticínios, mercearia e bebidas poderão ser
condensadas, ou seja, poderá haver a possibilidade de entrega quinzenal ou mensal, de acordo
com a quantidade de aulas e insumos demandados. Esta possibilidade será determinada pelo
setor responsável pela emissão das autorizações de fornecimento, que atualmente compete à
Coordenadoria de Laboratórios de A & B."
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.
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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;
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;
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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.
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.
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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.
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
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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:
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;

__________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020

449
(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.
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.
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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$ 253.073,98 (Duzentos e Cinquenta e três mil,
setenta e três reais e noventa e oito 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$.253.073,98

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
17.1
A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.
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Florianópolis, 23 de maio de 2022.

Elaborado por:
Adriano Guimarães de Azevedo
Assistente em Administração
Coordenadoria de Compras e Contratos
Campus Florianópolis-Continente

Aprovado por:
Janimar Medeiros Freda
Assistente em Administração
Coordenadora de Compras e Contratos
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 11103/2022

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 – Mercearia - para as aulas práticas do Campus Florianópolis Continente do IFSC,
especificados nos itens 1 ao 127 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº
11103/2022, 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
Modelo
(se exigida no (se exigido no
edital)
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)

__________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras
Atualização: Julho/2020

456

ANEXO II-A DO EDITAL
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão nº 11103/2022 - SRP
Processo nº 23292.015384/2022-14
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do
Pregão.
EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ
TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
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) 11103/2022 – IFSC
A empresa ____________________________________________________
Declara para os devidos fins, que:
1. Recebeu a Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 11103/2022 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 11103/2022 – 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 23292.015384/2022-14
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 11103/2022
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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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 18/05/2022 15:46

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
Licitação: 23292.015384/2022-14 - PE 11103/2022 - 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

Acém bovino de 1ª qualidade em peça de 4 a 5 kg. Corte de novilho, produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o quilograma
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo
de inspeção do SIF.

60

46,89

2.813,40

2

Alcatra com maminha e picanha ou alcatra completa. Corte de novilho, também
chamado de alcatra-grossa, coice e alcatre. A alcatra completa compreende o
miolo da alcatra, a picanha e a maminha. A peça deve pesar em torno de 5 a 6 quilograma
kg em média. Produzido e embalado em conformidade com as normas da
legislação sanitária vigente.

100

59,63

5.963,00

3

Alcatra em peça de 2,5 a 2,8kg. Corte de novilho, em francês é chamado de
rumsteck e em inglês rump. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, quilograma
que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF.

30

59,63

1.788,90

4

Ameixa preta sem caroço. Ameixa, seca, sem caroço, frutos de tamanho médio,
uniformes e de 1ª qualidade. Deve ser acondicionada em embalagem original de
fábrica, isenta de fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos
estranhos. A embalagem deve apresentar 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. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. A
embalagem deve conter aproximadamente 250 g do produto.

200

23,46

4.692,00

5

Arroz branco. Arroz branco descascado e polido, com grão longo e fino, na
coloração branca, tipo 1. Embalagem contendo 01 kg do produto. Produto
industrializado que ao ser beneficiado, tem retirados o germe, a camada externa
e a maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda apresentar
grãos com estrias longitudinais visíveis a olho nú. Embalado em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. 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 33 do Decreto Estadual número 12.486 de
20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

PACOTE

150

6,78

1.017,00

6

Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi retirada apenas da casca bruta.
Preserva intactos o gérmen e a camada externa do grão, nos quais se
concentram a maior parte dos nutrientes como as proteínas, fibras, vitaminas do
complexo B e minerais. O arroz integral tipo agulhinha tem como característica
grãos longos e quantidade menor de amido. Embalagem íntegra em plástico
resistente e transparente, permitindo a visualização do produto. A embalagem
deve conter 1 kg do produto.

PACOTE

20

11,66

233,20

7

Azeite de dendê. Embalado em garrafas plásticas (não amassadas) ou de vidro,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o consumo, contendo 200 EMBALAG
ml do produtos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
EM
identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade de pelo
menos 2 anos a cada recebimento e informações nutricionais.

120

17,85

2.142,00

8

Azeitona verde, sem caroço, em conserva. Azeitona verde, graúda, sem caroço,
acondicionada em embalagem limpa, resistente, atóxica, contendo
aproximadamente 160 g de peso líquido drenado. Embalagem apresentando
externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, UNIDADE
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. Prazo de entrega de 07 dias consecutivos.

80

13,46

1.076,80

9

Bacon em manta. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de
raça de corte entremeada de carne e e gordura devidamente preparada em
salmoura com conservadores (nitrato e nitrito de sódio), antioxidante (eritorbato quilograma
de sódio). Processo de defumação suave. Produzido e embalado em
conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente.

50

53,60

2.680,00
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10

Bacon fatiado. Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de
raça de corte entremeada de carne e gordura devidamente preparada em
salmoura com conservadores: nitrato e nitrito de sódio; antioxidante: eritorbato de EMBALAG
sódio. Processo de defumação suave. Apresentação em fatias finas e uniformes.
EM
Embalagem à vácuo contendo aproximadamente 250 g do produto. Produzido e
embalado em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação
vigente.

40

20,73

829,20

11

Banha de porco. Gordura suína genericamente conhecida como banha foi
definida pelo artigo 278 do RIISPOA: “Entende-se por banha, genericamente, o
produto obtido pela fusão de tecidos adiposos frescos de suínos ou de matérias
primas outras como definido neste Regulamento”. Os métodos analíticos físicos e quilograma
químicos preveem para a banha os exames de umidade e volatilidade, acidez,
provas de ranço, índice de peróxidos, provas para antioxidantes, ponto de fusão
e gorduras estranhas, contendo triestearina. Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

20

17,49

349,80

12

Bebida energética de sabor tradicional – embalagem em alumínio com volume
entre 250 ml a 300 ml do produto. Sabor da bebida tradicional. Data de
fabricação, data de validade e informações nutricionais constantes no rótulo do
produto. Na data da entrega não deve ter sido ultrapassado 10% do tempo de
validade do produto. Marca de referência de qualidade: Red Bull

20

12,16

243,20

13

Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio para aplicação culinária em geral, pó
branco, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos e sujidades. Usado
no cozimento de verduras para restaurar sua cor natural e no lugar de fermento
em pó como na preparação de bolachas, biscoitos, pés de moleque e bolos. EMBALAG
Embalagem em polietileno resistente, transparente no centro para poder
EM
visualizar o produto interiormente. A embalagem deve conter 80 g de peso líquido
do produto, informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do
lote e peso. O produto deve estar em perfeito estado de conservação, sem
umidade e qualquer alteração de aroma, coloração e características sensoriais.

60

4,11

246,60

14

Bolacha ou biscoito champagne. Biscoito doce tipo champagne, formato
retangular ovalado, coberto com açúcar. Acondicionadas em pacotes de
polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados e embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente. Produzido, embalado em entregue em
conformidade com a legislação sanitária vigente. Embalagem contendo
aproximadamente 150 g, Validade mínima de 6 meses a contar da data de
entrega.

PACOTE

30

13,61

408,30

15

Cacau em pó. O produto não deve conter glúten. Acondicionado em embalagem
interna de papel e externa de papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos,
furos ou sinais de umidade. 100% cacau. A embalagem deve conter
aproximadamente 200 g do produto . Marca de referência de qualidade: Garoto.

CAIXA

80

27,26

2.180,80

16

Canjica. Grãos de milho branco selecionados de alta qualidade embalados em
pacote com 500 g do produto. Marca de referência de qualidade: Yoki.

PACOTE

35

8,24

288,40

17

Carne moída tipo patinho. Carne moída de 1ª de patinho, produzida e embalada quilograma
em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

100

64,93

6.493,00

18

Chá de hortelã. Caixa com 15 sachês de 1g. Chá, sabor hortelã. Constituído de
folhas de hortelã de espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e
partidos. Cor: verde pardacenta Aspecto, cheiro e sabor próprios. Isento de
sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da entrega.
Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em caixa de papel cartão
contendo 15 sachês de aproximadamente 1 g cada. Condições gerais de acordo
com a NTA 41 (Decreto 12.486 de 20/10/78).

CAIXA

15

8,61

129,15

19

Chá verde. Caixa com 15 sachês e peso total de aproximadamente 25,5 g. Chá
verde. Constituído pelas folhas novas e brotos de várias espécies do gênero
"Thea" (Thea sinensis e outras). Não fermentado, submetido à secagem. De
espécimes vegetais genuínos dessecados, tostados e partidos. Cor: verde
pardacenta. Sem qualquer outro aroma, somente chá-verde. Aspecto, cheiro e
sabor próprios. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11
meses a contar da entrega. Acondicionado em sachê envelopado. Embalado em
caixa de papel contendo 15 sachês. Condições gerais de acordo com a NTA-41
(Decreto 12.486 de 20/10/78).

CAIXA

20

12,13

242,60

20

Charque. Produzido a partir de carnes de novilho vacum de primeira, proveniente
da salga forte e total desidratação da carne escolhida. Também conhecido como quilograma
xarqui. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente.

30

99,88

2.996,40

21

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

10

15,77

157,70

22

Chocolate em pó solúvel. Chocolate em pó solúvel contendo cacau em pó
solúvel, açúcar e aromatizante. Não deve conter glúten. Embalagem interna de
papel e externa de papelão firme, íntegra, sem amassaduras, rasgos, furos ou
sinais de umidade. Aproximadamente 50% cacau. A embalagem deve conter
aproximadamente 200 g do produto. Marca de referência de qualidade: Nestlé.

40

20,53

821,20

23

Colorífico em pó. Condimento puro, livre de sujidades e contaminantes.
Acondicionado em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Embalagem apresentando externamente dados de EMBALAG
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de
EM
validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura. A embalagem deve conter aproximadamente 100 g do produto. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

30

6,15

184,50
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24

Cominho em pó. Puro, livre de sujidades e contaminantes. Acondicionado em
saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo 60 g de peso líquido do produto. A embalagem deve apresentar EMBALAG
externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
EM
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.

50

9,46

473,00

25

Contrafilé com osso,corte de novilho, situa-se na parte frontal do animal e vem
com 7 costelas finais medindo 20 cm de comprimento, também acompanha as quilograma
vértebras lombares. Peso mínimo 4 kg e máximo 12,5 kg por peça. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

100

70,93

7.093,00

26

Costela bovina com osso e magra. Costela bovina cortada em tiras de 1 kg à
1,5Kg, com osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas da quilograma
legislação sanitária vigente.

35

34,26

1.199,10

27

Coxão mole de 1ª qualidade em peça de 6 a 7kg. Corte de novilho, produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.
Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o quilograma
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
data de validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo
de inspeção do SIF.

60

57,27

3.436,20

28

Creme de leite em embalagem 200 g. Creme de leite, pasteurizado, sabor suave,
consistência firme, embalado em embalagem longa vida com aproximadamente
200 g de peso líquido+C204, atóxica, limpa, não violado, resistente. 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. Validade mínima a
contar da data de entrega: 6 meses. Entrega Câmpus Florianópolis-Continente

250

4,69

1.172,50

29

Curry em pó. Puro, 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 EMBALAG
EM
do registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve conter
aproximadamente 50 g de peso líquido do produto. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto.

30

10,63

318,90

30

Detergente líquido neutro, 100% biodegradável, para limpeza de artigos e
utensílios na área de processamento de alimentos. Sem corantes e sem perfume,
hipoalérgico, concentrado. Apresentar a notificação do produto na Anvisa /
Ministério da Saúde. Embalagem em plástico flexível e resistente com 500 ml, UNIDADE
com bico dosador. Padrão de qualidade de referência: limpol, minerva ou
Minuano. Apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Entrega no Campus Florianópolis Continente.

1200

3,37

4.044,00

31

Doce de leite cremoso ou em pasta. Embalado em pote plástico limpo, não
amassado, não estufado, com lacre em alumínio e tampa em polietileno,
resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
Deve conter aproximadamente 400 g de peso líquido do produto. 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 56 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. Marca de referência de qualidade:
Tirol ou Mumu.

Pote

90

13,89

1.250,10

32

Ervilha congelada. Ervilha verde processada, comum, selecionada, em grãos,
higienizada, congelada, firme e intacta. Aspecto cor, cheiro e sabor próprios.
Livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem contendo
aproximadamente 300 g, de polietileno, esterilizada. Condições gerais de acordo
com a portaria CVS-06 de 10/03/99.

PACOTE

40

12,73

509,20

33

Essência de baunilha. Essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro e
homogênea. Embalada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro. A
rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade com no mínimo de 6
meses. O frasco deve conter 30 ml do produto.

FRASCO

100

14,34

1.434,00

34

Essência de panetone. Essência de panetone líquida, límpida, clara E
homogênea. Embalada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro. A
rotulagem deve estar em perfeito estado e apresentar identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote e data de validade. O produto deve ter
validade de no mínimo de 6 meses na entrega. O frasco deve conter 30 ml do
produto.

FRASCO

30

4,47

134,10

35

FARINHA DE MILHO AMARELO MÉDIA: EMBALAGEM DE 500G FARINHA 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.
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. MARCA DE REFERÊNCIA: YOKI - ENTREGA
CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

PACOTE

80

7,20

576,00

36

Farinha de rosca em flocos para empanar tipo japonesa. Farinha de rosca
flocada produzida a partir de farinha de trigo, glicose, fermento, gordura
hidrogenada e sal. Própria para empanar. Utilizada na cozinha japonesa. A
embalagem deve estar em perfeito estado, dentro do prazo de validade.
Embalagem com de 200 g do produto. Marcas de referência de qualidade: Panko
e Nissin.

PACOTE

150

20,11

3.016,50
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37

Farinha de tapioca. Alimento proveniente do processamento da mandioca para a
elaboração de bolos, pudins, cremes. Farinha branca, apresentada em grãos
grandes diferente da goma de mandioca e diferente do polvilho. Não pode
apresentar mofos ou insetos. Produzido, embalado e entregue conforme
legislação vigente. A embalagem deve conter 500 g de peso líquido do produto.

PACOTE

150

13,18

1.977,00

38

Farinha de trigo - Embalagem 1kg: Farinha de trigo comum, enriquecida com
ferro e ácido fólico. Produto obtido à 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%, cinzas até 0,80%, falling number
mínimo de 240 segundos, ausência de sujidades, parasitos e larvas,
determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996. Embalagem em
conformidade com a legislação sanitária vigente, contendo 1 quilo. Conter data
de fabricação, a qual não deve ser superior a 30 dias no ato da entrega, validade
mínima de 5 meses a contar da data de entrega na unidade requisitante.

Kg

2500

7,72

19.300,00

39

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.

PACOTE

40

104,99

4.199,60

40

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 EMBALAG
essenciais como vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro e fibras que são
EM
perdidos durante o processamento da farinha de trigo comum. Possui coloração
marrom clara, com aspecto e odor característico. Fornecida em embalagem
íntegra, sem furos ou características distintas. A embalagem deve conter 01 kg
do produto.

200

9,99

1.998,00

41

Feijão preto. Feijão preto embalado em pacote
preto, novo, de primeira qualidade. Embalagem
Registro no Ministério da Agricultura. Sem
carunchados e torrados. Validade mínima de
entrega.

PACOTE

60

9,48

568,80

42

Feijão vermelho. Feijão vermelho embalado em pacote com 1 kg do produto,
classe cores, novo de primeira qualidade. Embalagem plástica transparente,
resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos
mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data
de entrega.

PACOTE

60

15,12

907,20

43

Fermento químico. Fermento químico usado principalmente para bolos, composto
basicamente dos seguintes compostos: amido de milho ou fécula de mandioca, EMBALAG
EM
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e aromatizante. A
embalagem deve ter 100 g de peso líquido.

150

4,46

669,00

44

Filé de peito de frango congelado IQF (Individually Quick Frozen, técnica de
congelamento rápido que congela as peças uma a uma.) Filé de peito de frango
sem pele e sem osso. Produzido e embalado em conformidade com as normas quilograma
da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6
meses.

80

26,03

2.082,40

45

Filé mignon bovino COM cordão de 1,2 à 1,5Kg. Corte de novilho, também
conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo (espanhol), filet (francês) quilograma
ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente.

40

116,98

4.679,20

46

Filé mignon bovino ou filé mignon bovino limpo, SEM cordão de 1,2 à 1,5kg.
Corte de novilho, também conhecido como filé, pode ainda ser chamado de lomo quilograma
(espanhol), filet (francês) ou tenderloin (inglês). Produzido e embalado em
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente.

80

123,93

9.914,40

47

Frango cortado a passarinho, sem tempero, congelado. Peito, asas, dorso, coxas
e sobrecoxas de frango sem tempero. Produzido em conformidade com as quilograma
normas da legislação sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de
entrega: 6 meses.

25

17,13

428,25

48

Frango inteiro congelado. Frango inteiro com miúdos, sem tempero pesando
entre 1,9 e 2,5 kg. Produzido e embalado de acordo com as normas da legislação quilograma
sanitária vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.

200

15,29

3.058,00

49

Galeto congelado. Galeto inteiro, sem miúdos, pesando entre 600 e 800 g.
Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária quilograma
vigente. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses.

40

26,05

1.042,00

50

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

20

26,26

525,20

51

Geleia de uva 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

24,75

495,00

de com 1 kg do produto, classe
plástica transparente, resistente.
presença de grãos mofados,
6 meses, a contar da data de
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52

Goiabada em massa, tipo de corte. Acondicionada em embalagem plástica, não
amassada, não estufada, íntegra, sem rasgos ou furos, que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, EMBALAG
número de lote, data de validade, quantidade do produto e atender as
EM
especificações técnicas da NTA 28 do Decreto Estadual número 12.486 de
20/10/1978. A embalagem deverá conter aproximadamente 400 g do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega.

40

7,49

299,60

53

Grão-de-bico. Grão-de-bico embalado em pacote plástico com 500 g do produto,
tipo 1, nova, de primeira qualidade. Embalagem plástica, transparente, resistente
e íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de
grãos mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar
da data de entrega.

PACOTE

40

19,04

761,60

54

Iogurte natural desnatado fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte
desnatado, natural, obtido de leite pasteurizado desnatado, sem adição de polpa
de frutas ou saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou
firme, em embalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30
dias, a partir da data de recebimento. 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.

Pote

150

3,32

498,00

55

Iogurte natural integral fornecido em pote com 170 g do produto. Iogurte integral,
natural, obtido de leite pasteurizado, sem adição de polpa de frutas ou
saborizantes, sem adição de açúcar, com consistência cremosa ou firme, em
embalagem de filme de polietileno, com validade máxima de 30 dias, a partir da
data de recebimento. 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.

Pote

250

3,36

840,00

56

Leite de coco integral. Natural, integral, homogeneizado, pasteurizado, para fins
culinários, acondicionado em embalagens de vidro contendo 200 ml do produto,
contendo 3 g de gorduras totais e 2,7 g de gorduras saturadas, sem
concentração significativa de sódio. Ingredientes: leite de coco, água,
conservador INS 202, INS 211 e INS 223, Acidulante INS 330 e espessante INS GARRAFA
466. 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. Marca de
referência de qualidade: Sococo.

350

6,03

2.110,50

57

Leite de coco light. Natural, com reduzido teor de gordura homogeneizado,
pasteurizado, para fins culinários, acondicionado em embalagens de vidro
contendo 200 ml do produto, contendo 1,5 g de gorduras totais e 1,4 g de
gorduras saturadas, sem concentração significativa de sódio. Ingredientes:
Conservador INS202, INS 211 e INS 223, espessante INS 466 e INS 407, GARRAFA
estabilizante INS 412. 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. Marca referência de qualidade: Sococo.

80

8,74

699,20

58

Leite integral. Leite de vaca, sem adulterações, integral, acima de 3% de gordura
ou teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado
em embalagem longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de
papelão aluminizada, validade até 04 meses. 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. A embalagem
deverá conter 01 litro do produto.

CAIXA

500

5,69

2.845,00

59

Leite semidesnatado com baixo teor de lactose. Leite de vaca, sem adulterações,
semidesnatado, com teor reduzido de lactose, com 0,6 a 2,9% de gordura,
líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem
longa vida UHT/ UAT(ultra-alta temperatura), em caixa de papelão aluminizada,
de 01 litro, validade até 04 meses. 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.

CAIXA

200

6,15

1.230,00

60

Lentilha seca. Lentilha embalada em pacote plástico com 500 g do produto, tipo
1, nova, de primeira qualidade. Embalagem plástica, transparente, resistente e
íntegra. Deve ter Registro no Ministério da Agricultura. Sem a presença de grãos
mofados, carunchados e torrados. Validade mínima de 6 meses, a contar da data
de entrega.

PACOTE

60

10,56

633,60

61

Linguiça de pernil. Linguiça de carne de pernil suíno cortada a faca, com pouco
teor de gordura. Produzida em conformidade com as normas estabelecidas pela quilograma
legislação vigente.

20

34,75

695,00

62

Lingüiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com carnes bovina,
suína, trituradas ou picadas. Produzida e embalada em conformidade com as
normas estabelecidas pela legislação correspondente. Embalagem: com
diretrizes exigidos pelas leis, destacando o nome do produtor, selo do SIF, data
de fabricação e validade, sendo que a validade não poderá ser inferior a 5 meses
no ato da entrega, empacotadas a vácuo com peso líquido de 1 a 3 quilos.
Transporte: veículo com carroceria fechada, isotérmico e certificado de vistoria,
concedido pela autoridade sanitária.

50

53,08

2.654,00
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63

Linhaça marrom. Semente de linho marrom. Produto de grau alimentício. EMBALAG
Embalagem 200g.
EM

40

8,37

334,80

64

LOMBO SUÍNO , CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE
EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CAIXA
LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADAS, RESISTENTES, QUE
GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO
CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, quilograma
NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO,
NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DA NTA 03 DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.486 DE 20/10/1978. O
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.

40

36,90

1.476,00

65

Macarrão tipo cabelo de anjo ou capellini. Macarrão seco com ovos tipo cabelo
de anjo ou capellini. Produto embalado em polietileno resistente, que permita
visualizar o produto. A embalagem deve conter 500 g do produto. Na embalagem EMBALAG
EM
deve constar data de fabricação e validade do produto, informações nutricionais,
modo de preparo e tempo de cozimento. Marca de referência de qualidade:
Barilla.

20

7,95

159,00

66

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.

CAIXA

120

16,99

2.038,80

67

Massa folhada laminadagem. Massa folhada resfriada e laminada no tamanho 25
x 40cm, espessura aproximada de 2,5mm e enrolada, pronta para uso. Deve ser
acondicionada com interfolhamento entre as laminas de massa. A embalagem
deve ser impermeável e em conformidade com a legislação sanitária vigente. A
embalagem deve conter 01 kg do produto. Marca de referência de qualidade:
Arosa.

PACOTE

100

43,58

4.358,00

68

Massa folhada laminada crua congelada, pronta para o uso. Massa folhada
elaborada estruturadamente em várias camadas intercaladas de massa e
gordura, feitas através de sucessivas dobras.Depois de manuseada e assada
adquire aspecto folhado crocante. Pode ser fornecida em bloco único congelado EMBALAG
ou ja aberta com espessura aproximada de 2,5mm e enrolada acondicionada
EM
com interfolhamento plástico entre as lâminas de massa congelada no tamanho
aproximado de 25 x 40cm. A embalagem deve ser impermeável e em
conformidade com a legislação sanitária vigente. A embalagem deve conter de
300g a 400g do produto.

20

17,73

354,60

69

Mel puro de abelha, de flor de laranjeira. Produto natural, elaborado por abelhas
a partir do néctar das flores de laranjeira, coletado e transformado por dois
processos básicos, um físico, evaporação de água e outro químico, adição de
enzimas. Deve apresentar registro no ministério da agricultura SIF 3070.
Embalado em pote plástico de polietileno, transparente fosco e resistente. A
embalagem deve conter 500 g do produto.

120

39,51

4.741,20

70

Melado de cana, líquido xaroposo obtido pela evaporação do caldo de cana, ou a
partir da rapadura, por processos tecnológicos adequados. Elaborado com
matéria-prima não fermentada, isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais ou vegetais. Sem qualquer tipo de corante, natural ou artificial,
conservante ou edulcorantes. Aspecto líquido xaroposo e denso (viscoso), cor
amarelo âmbar. Cheiro característico e gosto doce. Poderá apresentar no
máximo 25% p/p de umidade, acidez em solução normal máxima de 10% v/p, UNIDADE
glicídeos totais de um mínimo de 50% p/p e no máximo 6% p/p de resíduo
mineral fixo (cinzas). Ausência de sujidades, parasitas, larvas e insetos ou seus
fragmentos. Apresentar registro no ministério da agricultura. Embalagem de
plástico, polietileno resistente, transparente e opaco, deve constar na embalagem
data de fabricação e de validade de no mínimo 12 meses. A embalagem deve
conter aproximadamente 250g do produto.

100

13,71

1.371,00

71

MILHO
CONGELADO.
MILHO
VERDE
PROCESSADO,
COMUM,
SELECIONADO, EM GRÃOS, HIGIENIZADO, CONGELADO, FIRME E
INTACTO. ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. LIVRE DE EMBALAG
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM
EM
CONTENDO APROXIMADAMENTE 300 G, DE POLIETILENO, ESTERILIZADA.
VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO. ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE.

200

10,52

2.104,00

72

Milho verde em conserva. Milho verde em conserva conservado com o líquido da
conserva, condicionado em embalagem de folha de flandres ou alumínio limpa,
resistente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada. Embalagem contendo
entre 170 e 200 g do produto, 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.

155

6,72

1.041,60
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73

Mirtilo ou blueberry congelado. Fruta in natura congelada tipo: mirtilo. 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 roxa 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. Embalagem com 1kg de
mirtilo congelado.

74

Unidade

Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

25

69,69

1.742,25

Mix de pimenta em grão, com moedor manual. Mistura de pimenta calabresa,
pimenta do reino branca e preta, pimenta rosa e da jamaica. Embalagem de 40 g EMBALAG
EM
a 50g de peso líquido do produto e moedor. Marca de referência de qualidade:
Chelli.

70

28,12

1.968,40

75

Molho de pimenta verde tipo green sauce. Molho de pimentas feito a partir da
pimenta verde jalapeño mexicana que é uma seleção especial da pimenta suave
anteriormente denominada Jalapa. Data de validade mínima de 6 meses a contar
da data de entrega do produto. O frasco deve conter 60 ml do produto. Marca de
referência de qualidade: Tabasco.

25

28,36

709,00

76

Molho de soja light ou shoyo light. Fornecido em embalagem com 150 ml do
produto. Líquido marrom escuro obtido da fermentação de soja com a ou outro
cereal ou amiláceo, de sabor salgado, com um característico e agradável aroma
de extratos de carne, usado como flavorizante ou componente nutritivo em EMBALAG
EM
muitos países orientas. Embalagem de polietileno resistente, transparente, sem
sinais de violação ou vazamento. Na embalagem deve conter informações
nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote e quantidade do
produto.

100

12,67

1.267,00

77

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

100

22,83

2.283,00

78

Molho de tomate vermelho. Molho de tomate tradicional, feito com tomates
selecionados, embalado em sachê de 340 g de peso líquido do produto. A EMBALAG
embalagem deve conter informações nutricionais, data de fabricação e validade e
EM
peso. Marca de referência de qualidade: Arisco.

200

4,60

920,00

79

Molho inglês. Molho inglês tipo worcestershire. Condimento preparado com água,
vinagre, sal, açúcar, especiarias, corante caramelo e fécula de mandioca. Não
contém glúten. Embalagem de polietileno transparente e resistente, em perfeito EMBALAG
estado, sem amassados, vazamentos, ou matérias estranhas. Na embalagem
EM
deve conter informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do
lote, e peso completo do produto. Fornecido em embalagem com 150 ml do
produto.

37

5,04

186,48

80

Mostarda amarela tipo americana. Mostarda processada consistente com os
seguintes ingredientes: água, vinagre, mostarda, açúcar, sal, amido, cúrcuma, EMBALAG
canela, glicose, pimenta-do-reino, noz-moscada e conservador benzoato de
EM
sódio. Não contém glúten. A embalagem deve conter no mínimo 200 g do
produto.

90

12,69

1.142,10

81

Mostarda escura. Mostarda escura, contendo: vinagre, água, semente de
mostarda escura, açúcar, glicose, sal, pimenta do reino, noz-moscada e EMBALAG
conservador INS 211. Embalada em bisnaga de polietileno resistente, opaco,
EM
com rótulo contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade e
número do lote. A embalagem deve ter aproximadamente 200 g do produto.

90

7,49

674,10

82

Músculo bovino. Corte de novilho também conhecido como braço e mão de vaca.
Pode ainda ser chamado de tortuga (espanhol), jarret ou gîte de devant (francês) quilograma
ou fore shank (inglês). Produzido e embalado em conformidade com as normas
da legislação sanitária vigente.

30

57,59

1.727,70

83

NABO COMPRIDO, TAMBÉM CONHECIDO COMO NABO JAPONÊS OU
MINOWASE. VERDURA IN NATURA TIPO: NABO. ESPÉCIE: COMUM.
APLICAÇÃO: ALIMENTAR. APRESENTAÇÃO: MADURO, COMPRIDO, FIRME,
ÍNTEGRO, GRANDE, SEM RACHADURAS, COM CASCA LISA E LUSTROSA,
SEM MANCHAS, SEM PODRIDÃO, SEM DEFORMAÇÕES. COLORAÇÃO
ESBRANQUIÇADA E UNIFORME. BEM DESENVOLVIDO COM TAMANHO Kilograma
UNITÁRIO MÉDIO 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

10,66

213,20

84

Noz pecan inteira. Inteira, sem casca, da melhor qualidade, à granel.
Acondicionada em embalagem feita de plástico atóxico e resistente,
apresentando externamente os dados de identificação, procedência, quantidade quilograma
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.

40

147,31

5.892,40
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85

Noz-moscada inteira. Amêndoa da Myristica fragana Hout, inteiras, secas,
desprovidas de seu envoltório. Pode ser recoberta por uma película de cal ou de
carbonato de cálcio mas o peso desta camada não deve exceder a 1% de cálcio,
calculado em CaO (óxido de cálcio). Aspecto: amêndoa ovoide, de superfície
ponteada e reticulada. Cor: castanho-claro. Cheiro: forte, aromático. Sabor: EMBALAG
picante, fracamente amargo. 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, contendo aproximadamente 8 g de peso líquido. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deve
conter 08 g do produto.

90

5,42

487,80

86

(Óleo de girassol - Embalagem 900ml) Refinado, embalado em garrafas plásticas
tipo pet, não amassadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até
o consumo, contendo 900ml. A embalagem deverá conter externamente os EMBALAG
dados de identificação, procedência, quantidade do produto, prazo de validade e
EM
informações nutricionais. Validade mínima 6 meses a contar da data de
recebimento

250

23,23

5.807,50

87

Orégano. Embalagem com 100 g do produto. Folhas da planta Origanum vulgare
L., popularmente conhecido como "Orégano", acompanhada ou não de pequena
porção de sumidades florais. Sãs, limpas e secas. Aspecto: folha ovalada seca.
Cor: verde-pardacenta. Cheiro: próprio. Sabor: próprio. Livre de sujidades, EMBALAG
parasitas, fungos ou contaminantes. Embalagem apresentando externamente
EM
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote
data de validade, quantidade do produto, e número do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 100vg de peso líquido. Data de validade mínima de 6
meses a contar da data de entrega do produto

100

10,22

1.022,00

88

Osso buco - Canela bovina traseira com músculo em cortes transversais de 3 a 4
cm cada. Corte de novilho bovino, também conhecido como músculo duro, quilograma
músculo da perna e canela. Produzido e embalado em conformidade com as
normas da legislação sanitária vigente.

50

32,94

1.647,00

89

Ovo de codorna em conserva. Ovo de codorna em conserva, embalado em
embalagem de vidro com aproximadamente 300 g do produto drenado, contendo
os seguintes ingredientes: ovo, sal, ácido acético e água. O líquido deve ser
transparente e os ovos devem estar íntegros em sua natureza, sem mudanças
das características naturais do produto. 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 3 meses a contar da data
de entrega do produto.

50

21,11

1.055,50

90

PALMITO DE PUPUNHA EM CONSERVA. PRIMEIRA QUALIDADE, MACIO,
TENRO, ESBRANQUIÇADO, PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS
HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ESTABELECIDAS, GARANTINDO A SEGURANÇA
ALIMENTAR. EMBALAGEM EM VIDRO CONTENDO APROXIMADAMENTE
300G DE PESO LÍQUIDO DRENADO. EMBALAGEM , APRESENTANDO UNIDADE
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.

200

25,66

5.132,00

91

Pão de forma sem casca. Pão de forma, sem casca, fresco do dia, fatiado na
vertical, com sal, pesando aproximadamente 350 g depois de assado, EMBALAG
acondicionado em embalagem de polietileno, original do fabricante, resistente,
EM
que permita visualizar o produto, contendo informações nutricionais, data de
fabricação e validade, número do lote. Validade máxima de 10 dias.

80

15,19

1.215,20

92

Páprica doce em pó. Condimento em pó produzido a partir de pimentas
vermelhas de tamanho médio, obtidas da espécie Capsicum annuum. Pura, livre
de sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Acondicionado em
saco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, EMBALAG
contendo aproximadamente 50 g de peso líquido do produto. Embalagem
EM
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.

30

7,93

237,90

93

Patinho de 1ª qualidade em peça pesando em torno de 3 a 3,5 kg. Corte de
novilho, produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação
sanitária vigente. Resfriado, em peça, limpo, embalado a vácuo, em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade quilograma
do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF e carimbo de
inspeção do SIF

60

53,83

3.229,80

94

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 quilograma
de qualidade: Villa Germania. Validade mínima a contar da data de entrega: 4
meses.

100

39,72

3.972,00

95

Peito de frango congelado. Peito de frango com pele e osso. Produzido e
embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. quilograma
Apresentado em embalagem contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar
da data de entrega: 6 meses.

60

16,82

1.009,20
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96

Penne tipo grano duro. Macarrão tipo penne, de grano duro (com farinha de
grano duro). Embalagem com 500 g do produto, de papelão resistente, íntegra, EMBALAG
sem sinais de violação, com um local em polipropileno resistente e transparente
EM
que permita a visualização do produto, contendo informações nutricionais, data
de fabricação, data de validade, número do lote e peso.

70

14,52

1.016,40

97

Pepino em conserva. Vegetal em conserva, tipo: pepino cornichons, aplicação:
alimentar. Características: pepinos de tamanhos regulares, em conserva de
salmoura suave, embalados em vidros hermeticamente fechados, com peso
líquido drenado aproximado de 300 g. 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.

Pote

50

13,99

699,50

98

Pêssego em calda. Pêssego cortado em metades. Embalagem conforme as
exigências da legislação, resistente, íntegra, sem sinais de violação, contendo
informações nutricionais, data de fabricação, data de validade, número do lote, e
peso. Validade mínima de 6 meses a contar da data de recebimento. Embalagem
contendo entre 450g e 500g de peso drenado. Marcas de referência: Hemmer,
Vega e Schramm.

LATA

60

13,98

838,80

99

Pimenta do reino em grão. Fruto da Piper nigrum L., com adequado estágio de
maturação, fervidos e dessecados. Forma: globular. Diâmetro: de 4 a 7 mm.
Superfície: rugosa. Cor: preta. Cheiro: pungente. Sabor: picante. Pura, livre de
sujidades, parasitas, fungos, bolores ou contaminantes. Embalagem EMBALAG
apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações
EM
nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da Agricultura, contendo aproximadamente 65 g de peso
líquido. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do
produto.

225

15,74

3.541,50

100

Polpa de pitanga congelada. Polpa da fruta pitanga congelada, embalada em
pequenas porções com plástico atóxico. Embalagem contendo 100g do produto.
Produzido, embalado e entregue em conformidade com a legislação sanitária
vigente.

PACOTE

100

2,71

271,00

101

Polvilho azedo. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da
mandioca. Com umidade máxima de 18%, acidez em ml de solução 5%, 80% de
amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.

PACOTE

150

14,04

2.106,00

102

Polvilho doce. Polvilho ou fécula de mandioca, produto amiláceo extraído da
mandioca. Com umidade máxima de 18%, acidez em ml de solução 1%, 80% de
amido, resíduo mineral fixo de 0,50% no máximo. Embalagem em conformidade
com a legislação sanitária vigente contendo 500 g do produto.

PACOTE

150

12,45

1.867,50

103

Presunto magro em peça. Presunto cozido inteiro, sem capa de gordura,
elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido e embalado em quilograma
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF. Marcas de
referência de qualidade: Perdigão ou Sadia.

15

43,29

649,35

104

Presunto magro fatiado. Presunto cozido em fatias finas, sem capa de gordura,
elaborado a partir de carne de pernil suíno. Produzido e embalado em quilograma
conformidade com as normas da legislação sanitária vigente - SIF.

50

55,97

2.798,50

105

Queijo brie. Embalado em filme plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente ou
em embalagem individual, 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 quilograma
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de
30 dias a partir da data de entrega na unidades requisitante. Ingredientes: Leite
pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermentos láticos, coalho e penicillium
candidum (crosta branca).

30

107,88

3.236,40

106

Queijo camembert embalagem de 125 gramas. Embalado em filme plástico,
atóxico, limpo, não violado, resistente ou embalagem individual, com rótulo
impresso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, EMBALAG
quantidade
do
produto,
número
do
registro
no
Ministério
da
EM
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 30 dias a
partir da data de entrega na unidades requisitante. Marca de referência de
qualidade: Serrabella e Campo lindo.

30

31,13

933,90

107

Queijo cottage. Queijo cremoso tipo fresco, com textura cremosa e grumosa, de
cor branca, sabor ligeiramente ácido e salgado, embalado em potes plásticos
com aproximadamente 250 g, atóxico, limpo, não violado, resistente. 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 unidades
requisitante.

30

11,78

353,40

108

Queijo emmental, semi duro, de longa maturação, sabor ligeiramente adocicado
e frutado, com grandes e numerosas olhaduras, uniformes e brilhante, obtido de
leite pasteurizado, casca escovada e dura. 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 quilograma
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 unidades
requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.

25

104,01

2.600,25
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109

Queijo gorgonzola, massa semi-cozida, sabor forte e acentuado, com veios azuis
esverdeados devido a ação do fungo Penicilium roqueforti, com ponto ideal de
maturidade, com textura cremosa, levemente quebradiça, 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 quilograma
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 unidades
requisitante.

80

99,18

7.934,40

110

Queijo gouda, obtido de leite pasteurizado, semi-dura, com coloração laranja,
com cera externa, apresentando sabor característico. Embalagem atóxica, limpa,
não violada, resistente, com rótulo impresso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, quilograma
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 unidades requisitante.

15

97,93

1.468,95

111

Queijo gruyere, originado do leite pasteurizado, maturado, massa semi-dura, com
olhaduras pequenas, textura ligeiramente granulosa, densa e compacta,
consistência aveludada, sabor levemente picante e suave, cor amarela, casca
dura, seca e de cor castanho ferrugem 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 quilograma
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 30 dias a partir da data de entrega na unidades
requisitante. Marca de referência de qualidade: Serrabella.

50

113,50

5.675,00

112

Queijo mussarela, 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 quilograma
consumo. 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 unidades requisitante.

120

56,59

6.790,80

113

Raiz forte em conserva. Vegetal em conserva, tipo: raiz forte, aplicação:
alimentar. Entrega do produto com validade maior de 6 meses e deve ter pouco EMBALAG
tempo de estocagem. Marcas de referência de qualidade: Hemmer ou Zilze.
EM
Embalagem contendo 90 g de peso líquido do produto.

10

23,61

236,10

114

Requeijão cremoso. Requeijão cremoso, produzido com leite pasteurizado, sabor
suave, levemente salgado, consistência cremosa. A embalagem deverá conter
aproximadamente 200 g do produto. Embalado em copo de vidro com tampa ou
em pote plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente, com rótulo impresso. A EMBALAG
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
EM
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. Validade de no máximo 60 dias.

260

9,15

2.379,00

115

Ricota fresca, não-maturada, obtida do soro do leite de vaca, massa branca,
consistência macia e quebradiça, sabor suave e cremoso, com textura leve, baixo
teor de gordura, sem passar por processo de defumação, sem ingredientes
adicionais. 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 quilograma
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. Validade de no máximo 45 dias.

100

25,75

2.575,00

116

Sagu. Bolinhas de sagu, com coloração branca, formato redondo, perfeito e
pequeno, obtidas da mandioca, não deve apresentar grãos partidos nem
esfarelados. Deve estar dentro do prazo de validade. A embalagem deve conter
500 g do produto. Grupo Tapioca, sub grupo sagu.

PACOTE

100

11,02

1.102,00

117

Sal grosso. Sal de grau alimentício, não iodado, constituído por cristais de cloreto
de sódio de granulometria de tamanho diferenciado (cristais grandes). Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por
lavagens sucessivas e separação/ seleção dos cristais. Todo o processo é
rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de
pureza. Embalado em embalagem plástica com 1 kg do produto.

PACOTE

300

5,21

1.563,00

118

Sal iodado. Sal de grau alimentício, iodado, constituído por cristais de cloreto de
sódio de granulometria regular. Obtido através da moagem de sal in natura
seguida de processo de purificação por lavagens sucessivas. Todo o processo é
rigidamente controlado, de modo a fornecer um sal refinado com alto grau de
pureza. Embalado em embalagem plástica com 1 kg do produto.

PACOTE

500

6,20

3.100,00
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119

Sal iodado light. Sal de grau alimentício, constituído por cristais de cloreto de
potássio de granulometria regular, para dietas com restrição de sódio. Obtido
através da moagem de sal in natura seguida de processo de purificação por
lavagens sucessivas. Todo o processo é rigidamente controlado, de modo a
fornecer um sal refinado com alto grau de pureza. Embalado em embalagem
plástica com 500 g do produto.

PACOTE

30

12,89

386,70

120

Salsicha suína. Salsicha suína tipo hot dog embalada em embalagem de
polietileno resistente, que permita a visualização do produto. Pacote contendo
500 g do produto. O produto só poderá ser adquirido se comprovada a inspeção
no SIF/DIPOA. A embalagem deve apresentar informações sobre data de
fabricação e validade do produto e informações nutricionais.

PACOTE

40

16,22

648,80

121

Sobrecoxa de frango congelada IQF (Individually Quick Frozen, uma técnica de
congelamento rápido que congela cada parte uma a uma). Produzida e embalada
em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Embalagem quilograma
contendo 1 kg do produto. Validade mínima a contar da data de entrega: 6
meses.

35

18,32

641,20

122

Sorvete de chocolate. Sorvete pasteurizado, cremoso, sabor de chocolate,
fornecido em pote com 1,5 litros, validade até 24 meses. 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. Marcas de
referência de qualidade: Kibon e Nestlé.

50

26,63

1.331,50

123

Uva rubi. Fruta limpa, madura, firme, em cachos compactos. Grãos bem
formados, sem manchas, sem podridão, sem cicatrizes, com presença de pruína
(cera que recobre os grãos). Isenta de danos profundos. Cor: do avermelhado ao
roxo claro, com diferentes graus de saturação. Bem desenvolvida, com cachos quilograma
pesando entre 250 e 300 g e grau de maturidade adequado. Isenta de insetos,
larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme
Resolução 12/78 da CNNPA, com pouco tempo de estocagem.

50

14,96

748,00

124

Uva-passa branca sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa branca, sem
semente, aplicação: alimentar. Embalagem em material plástico atóxico,
apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações UNIDADE
nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida
em embalagem com, aproximadamente, 200 g de peso líquido do produto. Data
de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

150

11,06

1.659,00

125

Uva-passa preta sem semente. Fruta desidratada, tipo: uva passa pretas, sem
semente, aplicação: alimentar. Embalagem em material plástico atóxico,
apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações UNIDADE
nutricionais, número de lote data de validade e quantidade do produto. Fornecida
em embalagem contendo entre 150 e 200 g de peso líquido do produto. Data de
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

180

10,29

1.852,20

126

Vagem tipo holandesa ou macarrão fresca. Limpa, tenra, quebradiça, sem
manchas, sem podridão, com mínimo ou nenhum teor de fibras. Cor verde,
uniforme. Bem desenvolvida, com diâmetro aproximado de 15 mm e quilograma
comprimento entre 120 e 150 mm e grau de maturidade adequado. Isenta de
insetos, larvas ou parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme
Resolução 12/78 da CNNPA. Deve ter pouco tempo de estocagem.

60

34,21

2.052,60

127

Vinagre de vinho branco. O álcool etílico contido na matéria prima, que é o vinho,
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 branco. Deve conter apenas o aditivo anidrido sulfuroso, o qual EMBALAG
EM
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.

120

6,27

752,40

Pote

Valor Total do Processo: R$ 253.073,98
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LISTA DE VERIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS - SRP
PE 11103/2022
S – SIM

N – NÃO N.A.– NÃO SE APLICA

VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES
1. Houve abertura de processo administravo devidamente autuado e numerado,
quando processo sico, 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 jus cada 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 especi cações e a quandade esmada do bem
observou as diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93?
4.2. Foram ulizados os modelos de minutas padronizados de Termos de
Referência ou de Projeto Básico da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do
Manual de Boas Prácas Consulvas).
4.2.1. Foram jus cadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais
alterações ou não ulização 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 prácas 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 pracados 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
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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 jus cada? (art. 2º, §§ 2º e 3º da IN/SLTI 05/2014)
8.2. Foi juntada tabela comparava dos preços ob dos datada e assinada pelo
servidor responsável pela pesquisa, para ns de subsidiar a análise críca dos
preços coletados?
8.3. Consta manifestação da área técnica com análise dos preços obdos na
pesquisa? (art. 2º, §§ 1º a 6º da IN 5, de 2014)
9. Tratando-se de avidade 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
respecva 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 esmava do impacto orçamentário nanceiro 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 ulizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da
Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Prácas Consulvas).
11.1. Eventuais alterações nos modelos ou sua não ulização foram devidamente
jus cadas no processo?
LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE
LICITAÇÃO
12. Houve jus cava 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
respecva 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 jus cava
válida quanto à inviabilidade de ulizar-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 permi ndo 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 u lizados os modelos padronizados de instrumentos convocatórios da
Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Prácas Consulvas).
17.1.1. Eventuais alterações nos modelos ou a não ulização, foram devidamente
jus cadas no processo?
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
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17.2. A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constui anexo à
minuta do edital? (art. 40, §2º, III, da Lei 8.666/93) (ATA)
17.3. Tratando-se de modalidade diversa do pregão, o orçamento esmado em
planilhas de quantavos 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
iden cados no processo? (art. 21, VI, da IN CONJUNTA MP/CGU 01/2016)
VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
19. Autoridade competente jus cou a ulização do SRP com base em alguma das
hipóteses previstas no argo 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 jus cava 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 exisrem órgãos ou endades parcipantes, o órgão gerenciador
consolidou as informações relavas à esmava 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 endades parcipantes, 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 con rmou junto aos órgãos ou endades parcipantes a
sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantavos e
termo de referência? (art. 5º, V, do Decreto 7.892/13)
24. Foi ulizado o modelo padronizado de ata de registro de preços da AdvocaciaGeral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Prácas Consulvas).
24.1. Eventuais alterações no modelo ou sua não ulização foram devidamente
jus cadas no processo?
25. O Edital permite a adesão a não par cipantes? (Art. 22 do Decreto nº 7.892/13)
25.1 Houve jus cava para a permissão de futura adesão de interessados nãoparcipantes? (Acórdão nº 757/2015 – Plenário do TCU)
25.2 Havendo possibilidade de adesão, há previsão de quantavos 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 ulizado critério de adjudicação por preço global de grupo de itens, foi
apresentada jus cava?
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FICHA TÉCNICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11103/2022
Objeto: Aquisição de Insumos Alimentícios – Mercearia – para as aulas práticas do Campus
Florianópoolis-Continente do IFSC.
Responsável pela instrução do processo:
Nome do responsável
Adriano Guimarães de Azevedo
Setor de Compras do Campus Florianópolis
Continente
Valor Estimado: R$ 253.073,98

Processo do
cronograma/rede?
Não

Interessados
Grande Florianópolis: Florianópolis-Continente.

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

Processo nº: 23292.015384/2022-14

☐ Sim ☒ Não

Reserva de quota
Margem de
ME/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
106 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

