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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA 

 

 

O presente Termo de Referência visa orientar o Registro de Preços para aquisição de gêneros 

alimentícios NÃO PERECÍVEIS, subsidiando o SENAI/RR na avaliação do custo de aquisição, na 

definição dos métodos, especificações e quantitativos dos produtos, os critérios de aceitação dos 

materiais, obrigações do SENAI/RR e do licitante vencedor, procedimentos de fiscalização, de 

gerenciamento, do prazo de entrega dos itens e penalidades para o inadimplemento das 

obrigações assumidas. 

 

O Processo Licitatório deverá obedecer às condições estabelecidas neste Termo de Referência e 

em cumprimento ao Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente Termo é o Registro de Preços na modalidade Pregão presencial para 

aquisição de gêneros alimentícios NÃO PERECÍVEIS, para atender o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI/RR, observadas as especificações descritas neste Termo de 

Referência; 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Atender à demanda do SENAI/RR, no que diz respeito a gêneros alimentícios NÃO 

PERECÍVEIS, no intuito de assegurar condições essenciais para o desempenho das atividades 

inerentes a esta Instituição; 

 

2.2. Integram o presente certame 180 (Cento e oitenta) itens, em 01 (um) lote; 

 

2.3. As quantidades descritas são estimativas para fornecimento durante 12(doze) meses, com 

entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo com as necessidades desta 

Instituição; 

 

3 – DA VIGÊNCIA 

 

3.1. O Registro de Preços terá vigência durante um período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de mercado demonstre que o 

preço se mantém vantajoso; 

 

4 – DA FORMA DE AQUISIÇÃO 

 

4.1. As aquisições decorrentes do Registro de Preços serão feitas de acordo com a 

necessidade e conveniência do SENAI/RR, mediante a emissão de documento de requisição 

denominado “Autorização de Compra”; 

 

4.2. Este instrumento não obriga à contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas, 

podendo o SENAI/RR promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecida à 

legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência, em igualdade de 

condições; 

 

5 – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, PREÇOS UNITÁRIOS MÉDIOS E TOTAIS ESTIMADOS. 
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5.1. A indicação dos itens, quantidades, detalhamentos das especificações técnicas dos 

produtos bem como os valores máximos para a aquisição, estão dispostos na tabela a seguir: 

 

 

Item Produto Quant. Unidade 

Valor 

Unitário 

Máximo R$ 

Valor Máximo 

Total R$ 

1 

Abacaxi em calda, lata de 500g, rotulo 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

6 Lata R$ 12,49 R$ 74,94 

2 

Açafrão pacote com 50g com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido, o produto deverá 

ter registro no ministério da agricultura ou 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

8 Pacote R$ 2,16 R$ 17,28 

3 

Achocolatado em pó, instantâneo rico em 

vitaminas e fonte de cálcio e ferro. O 

produto deverá ter registro no ministério da 

saúde e obedecer à resolução 12/78 da 

CNNPA. Embalagem em lata de 400 

gramas, contendo identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade. 

159 Lata R$ 6,79 R$ 1.079,61 

4 

Acido Cítrico em pó com 50g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro SSPA ou Ministério da Saúde. 

4 Unidade R$ 3,95 R$15,80 

5 

Açúcar cristalizado, na cor branca, de 

sacarose da cana de açúcar, embalagem 

plástica contendo no mínimo 1 Kg, data de 

fabricação e prazo de validade de acordo 

com RDC nº 360/03 - ANVISA. 

1446 Pacote R$ 3,16 R$ 4.569,36 

6 

Açúcar granulado colorido amarelo 

pacote de 200g, composição: açúcar e 

corante artificial amarelo. Data de 

fabricação e prazo de validade de acordo 

com RDC nº 360/03 – ANVISA. 

26 Pacote R$ 4,45 R$ 115,70 

7 

Açúcar granulado colorido branco pacote 

de 200g, composição: açúcar data de 

fabricação e prazo de validade de acordo 

com RDC nº 360/03 - ANVISA. 

19 Pacote R$ 4,45 R$ 84,55 

8 

Açúcar granulado colorido rosa de pacote 

de 200g, composição: açúcar e corante 

artificial vermelho eritrocina e vermelho 40. 

Data de fabricação e prazo de validade 

de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA. 

6 Pacote R$ 4,45 R$ 26,70 

9 

Açúcar granulado colorido vermelho 

pacote de 200g, composição: açúcar e 

corante artificial vermelho. Data de 

fabricação e prazo de validade de acordo 

com RDC nº 360/03 - ANVISA 

20 Pacote R$ 4,45 R$ 89,00 
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10 

Açúcar granulado de chocolate pacote de 

200g, composição: Açúcar, amido, cacau 

em pó, glicose em pó, óleo vegetal, 

emulsificante lecitina de soja, aromatizante 

idêntico ao natural e sal. Não contém 

glúten. Data de fabricação e prazo de 

validade de acordo com RDC nº 360/03 - 

ANVISA. 

20 Pacote R$ 4,20 R$ 84,00 

11 

Açúcar granulado de chocolate pacote de 

500g, composição: Açúcar, amido, cacau 

em pó, glicose em pó, óleo vegetal, 

emulsificante lecitina de soja, aromatizante 

idêntico ao natural e sal. Não contém 

glúten. Data de fabricação e prazo de 

validade de acordo com RDC nº 360/03 - 

ANVISA. 

30 Pacote R$ 7,98 R$ 239,40 

12 

Açúcar impalpável ideal p/ bolos, tortas, 

sonhos, pacote de 01 kg, composição: 

açúcar e amido de milho, não contém 

glúten. Data de fabricação e prazo de 

validade de acordo com RDC nº 360/03 - 

ANVISA. 

116 Pacote R$ 9,00 R$ 1.044,00 

13 

Açúcar mascavo pacote de 1 kg, data de 

fabricação e prazo de validade de acordo 

com RDC nº 360/03 - ANVISA. 

19 Pacote R$ 9,76 R$ 185,44 

14 

Açúcar miçanga, colorido pacote 200g, 

data de fabricação e prazo de validade 

de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA. 

26 Pacote R$ 7,28 R$ 189,28 

15 

Açúcar refinado, cor branca, sacarose de 

cana de açúcar, c/ registro no Ministério de 

saúde, contendo identificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade 

de acordo com RDC nº 360/03 - ANVISA, 

pacote de 1 kg. 

636 Pacote R$ 4,00 R$ 2.544,00 

16 

Aguardente 900 ml rótulo contendo 

identificação do produto data de 

envasamento e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

19 Unidade R$ 10,15 R$ 192,85 

17 

Alecrim pacote com 100g contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade, conforme 

RDC 276/2005 da ANVISA. 

17 Pacote R$ 2,00 R$ 34,00 

18 

Ameixa em calda com caroço, lata de 500 

g, rotulo contendo identificação do 

produto data de fabricação e prazo de 

validade, c/ registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

55 Lata R$ 12,48 R$ 686,40 

19 

Amido de milho, pacote de 500g, rótulo 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

135 Pacote R$ 7,63 R$ 1.030,05 

20 
Arroz branco agulhinha tipo I, pacote de 1 

Kg, rótulo contendo identificação do 
20 Pacote R$ 3,24 R$ 64,80 
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produto, data de fabricante, prazo de 

validade e peso líquido. O produto deverá 

ter registro no Ministério da Agricultura ou 

Saúde, obedecendo á resolução 12/78 da 

CNNPA. 

21 

Atum sólido em óleo comestível, lata de 170 

g rotulo contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

c/ registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

84 Lata R$ 10,44 R$ 876,96 

22 

Aveia em flocos finos, caixa com 200g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

32 Unidade R$ 3,43 R$ 109,76 

23 

Azeite de oliva extra virgem, nível de acidez 

máx. de 0,8% ou porcentagem menor, lata 

de 200 ml, contendo identificação do 

produto, prazo de validade e data de 

fabricação com registro do Ministério da 

Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

93 Lata R$ 16,94 R$ 1.575,42 

24 

Azeitona preta com caroço, embalagem 

de 500g, rótulo contendo identificação do 

produto data de fabricação e prazo de 

validade, c/ registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

32 Vidro R$ 21,49 R$ 687,68 

25 

Azeitona verde com caroço, embalagem 

de 500 g, rótulo contendo identificação do 

produto data de fabricação e prazo de 

validade, c/ registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

60 Vidro R$ 16,34 R$ 980,40 

26 

Batata tipo palha, pacote com 200g 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro SSPA ou Ministério da Saúde. 

6 Pacote R$ 7,64 R$ 45,84 

27 

Bicarbonato de sódio, pacote 100g 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, com 

registro no Ministério da Saúde, 

obedecendo á resolução 12/78 da CNNPA. 

25 Pacote R$ 2,80 R$ 70,00 

28 

Biscoito tipo Champanhe, pacote de 180g, 

contendo prazo de validade e marca do 

fabricante na embalagem. 

10 Pacote R$ 6,79 R$ 67,90 

29 

Cacau em pó. Composição: 75%, pacote 

de 200g. Contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC. 

12 Pacote R$ 12,31 R$ 147,72 

30 

Café em pó, com selo de pureza ABIC, 

pacote de 200 gramas, embalagem 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

960 Unidade R$ 7,59 R$ 7.286,40 
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31 

Café granulado solúvel, Pacote de 250 

gramas, embalagem contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

6 Unidade R$ 12,19 R$ 73,14 

32 

Caldo de Bacon caixa de 120g c/ 06 

cubos. Composição: sal, amido, açúcar, 

maltodextrina, carne e gordura de galinha, 

gordura vegetal, cebola, alho, pimenta- 

do- reino preta, salsa, cúrcuma, aipo 

marrom, louro, realçadores de sabor 

glutamato monossódico. Embalagem 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade. 

4 Caixa R$ 1,39 R$ 5,56 

33 

Caldo de carne caixa de 120g c/ 06 cubos.  

Composição: sal, amido, açúcar, 

maltodextrina, carne, gordura vegetal, 

cebola, alho, pimenta do reino preta, salsa, 

cúrcuma, aipo marrom, louro, realçadores 

de sabor glutamato monossódico. 

Embalagem contendo identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade. 

101 Caixa R$ 2,10 R$ 212,10 

34 

Caldo de frango caixa de 120g c/ 06 

cubos. Composição: sal, amido, açúcar, 

maltodextrina, carne e gordura de galinha, 

gordura vegetal, cebola, alho, pimenta- 

do- reino preta, salsa, cúrcuma, aipo 

marrom, louro, realçadores de sabor 

glutamato monossódico. Embalagem 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade. 

132 Caixa R$ 1,73 R$ 228,36 

35 

Canela em casca, pacote c/ 100g 

embalagem contendo identificação do 

produto data de fabricação e prazo de 

validade, conforme RDC 276/2005. 

4 Pacote R$ 4,59 R$ 18,36 

36 

Canela em pó pacote 50g, embalagem 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

47 Pacote R$ 4,05 R$ 190,35 

37 

Castanha de caju descascada e torrada, 

pacote de 200g, embalagem contendo 

identificação do produto data de 

fabricação e prazo de validade e peso 

líquido c/ registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

8 Pacote R$ 37,30 R$ 298,40 

38 

Catchup - embalagem com 500g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

76 Unidade R$ 8,95 R$ 680,20 

39 Cereja de cabinho – Vidro com 200g, 4 Vidro R$ 8,99 R$ 35,96 
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contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

40 

Cereja em calda, embalagem com 200 g 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido de acordo com RDC nº 40 – ANVISA. 

89 Vidro R$ 11,59 R$ 1.031,51 

41 

Chá, caixa com 30g, sabores variados, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

45 Caixa R$ 5,75 R$ 258,75 

42 

Champion inteiro, embalagem de 500 

gramas contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido, de acordo com o 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

2 Unidade R$ 30,50 R$ 61,00 

43 

Chantilly Mix – Caixa de 1 litro. Composição: 

água, gordura vegetal, açúcar, sal, 

estabilizantes a base de lactato de mono e 

de glicerídeos e caseinato de sódio, 

umectante sorbitol, aroma idêntico ao 

natural de creme e corante natural urucum 

e cúrcuma. Não contem glúten.  C 

67 Caixa R$ 12,36 R$ 828,12 

44 

Chocolate amargo- barra com 1000 g, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

4 Unidade R$ 23,96 R$ 95,84 

45 

Chocolate ao leite – barra com 1000g, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

99 Unidade R$ 24,63 R$ 2.438,37 

46 

Chocolate branco – barra com 500g, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

6 Unidade R$ 16,83 R$ 100,98 

47 

Chocolate em pó caixa com 200 g. 

Composição: Açúcar e cacau em pó 

solúvel, emulsificante lecitina de soja (32%) 

e aromatizante, isento de glúten. Contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido de acordo com RDC. 

92 Caixa R$ 9,73 R$ 895,16 

48 

Chocolate granulado pacote com 200g, 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

51 Pacote R$ 4,33 R$ 220,83 
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líquido de acordo com RDC nº 40 - ANVISA. 

49 

Chocolate hidrogenado branco, Barra com 

1000g, contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

c/ registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

65 Unidade R$ 16,00 R$ 1.040,00 

50 

Chocolate meio amargo – barra com 

1000g, contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

c/ registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

66 Unidade R$ 24,33 R$ 1.605,78 

51 

CMC em pó com 50g contendo 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido, de acordo com a resolução 12/78 

do CNNPA e RDC nº40 – ANVISA. 

17 Unidade R$ 9,00 R$ 153,00 

52 

Coco ralado pacote com 100g, 

embalagem contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

383 Pacote R$ 3,83 R$ 1.466,89 

53 

Confeito aluminizado médio – pacote com 

50 gramas, contendo identificação do 

produto data de fabricação e prazo de 

validade, c/ registro do Ministério da Saúde 

ou Agricultura, obedecendo à resolução 

12/78 da CNNPA. 

4 Pacote R$ 1,95 R$ 7,80 

54 
Confeito Miçanga com figurinhas de 

coração colorida – pacote com 250g 
10 Unidade R$ 5,00 R$ 50,00 

 

55 

Corante tipo colorau, a base de urucum, 

com identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido. O produto deverá 

ter registrado no Ministério da Agricultura 

e/ou Saúde, embalagem de 100g. 

51 Unidade R$ 1,23 R$ 62,73 

56 

Corante em gel, cor Amarelo, pote com 

30g composição: Xarope de Glucose, 

Amido Modificado, Umectante Propileno 

Glicol, Água, Conservantes, Corantes 

Orgânicos Importados. Não contendo 

glúten, com identificação do produto, 

prazo de validade e peso líquido de 

acordo com RDC n° 40 – ANVISA. 

8 Unidade R$ 4,45 R$ 35,60 

57 

Corante em gel, cor Amarelo, pote com 

70g composição: Xarope de Glucose, 

Amido Modificado, Umectante Propileno 

Glicol, Água, Conservantes, Corantes 

Orgânicos Importados. Não contendo 

glúten, com identificação do produto, 

prazo de validade e peso líquido de 

acordo com RDC n° 40 – ANVISA. 

26 Unidade R$ 6,70 R$ 174,20 

58 
Corante em gel, cor Azul, pote com 30g 

composição: Xarope de Glucose, Amido 
8 Unidade R$ 4,45 R$ 35,60 
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Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

59 

Corante em gel, cor Azul, pote com 70g 

composição: Xarope de Glucose, Amido 

Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

26 Unidade R$ 6,70 R$ 174,20 

60 

Corante em gel, cor branco, pote com 30g 

composição: Xarope de Glucose, Amido 

Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

4 Unidade R$ 4,45 R$ 17,80 

61 

Corante em gel, cor laranja, pote com 30g 

composição: Xarope de Glucose, Amido 

Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

8 Unidade R$ 4,45 R$ 35,60 

62 

Corante em gel, cor lilás, pote com 70g 

composição: Xarope de Glucose, Amido 

Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

26 Unidade R$ 5,45 R$ 141,70 

63 

Corante em gel, cor Salmon pote com 70g, 

composição: Xarope de Glucose, Amido 

Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

26 Unidade R$ 5,45 R$ 141,70 

64 

Corante em gel, cor Verde pote com 70g, 

composição: Xarope de Glucose, Amido 

Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

26 Unidade R$ 6,70 R$ 174,20 

65 Corante em gel, cor Verde pote com 30g, 8 Unidade R$ 4,45 R$ 35,60 
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composição: Xarope de Glucose, Amido 

Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

66 

Corante em gel, cor Vermelho pote com 

70g, composição: Xarope de Glucose, 

Amido Modificado, Umectante Propileno 

Glicol, Água, Conservantes, Corantes 

Orgânicos Importados. Não contendo 

glúten, com identificação do produto, 

prazo de validade e peso líquido de 

acordo com RDC n° 40 – ANVISA. 

26 Unidade R$ 6,70 R$ 174,20 

67 

Corante em gel, cor Vermelho pote com 

30g, composição: Xarope de Glucose, 

Amido Modificado, Umectante Propileno 

Glicol, Água, Conservantes, Corantes 

Orgânicos Importados. Não contendo 

glúten, com identificação do produto, 

prazo de validade e peso líquido de 

acordo com RDC n° 40 – ANVISA. 

12 Unidade R$ 4,45 R$ 53,40 

68 

Corante em gel, cor Rosa pote com 30g, 

composição: Xarope de Glucose, Amido 

Modificado, Umectante Propileno Glicol, 

Água, Conservantes, Corantes Orgânicos 

Importados. Não contendo glúten, com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido de acordo com 

RDC n° 40 – ANVISA. 

8 Unidade R$ 6,70 R$ 53,60 

69 

Cravo da índia embalagem com 100g 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, com 

registro no Ministério da Saúde, 

obedecendo á resolução 12/78 da CNNPA. 

35 Unidade R$ 3,76 R$ 131,60 

70 

Creme de confeiteiro Pacote com 500g 

embalagem contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido, de acordo com a 

resolução 12/78 do CNNPA e RDC nº 40 – 

ANVISA. 

34 Unidade R$ 5,75 R$ 195,50 

71 

Creme de leite, com 25% de gordura, lata 

de 200g, contendo identificação do 

produto com data de fabricação e prazo 

de validade, c/ registro no Ministério da 

Agricultura. 

429 Unidade R$ 2,93 R$ 1.256,97 

72 

Creme de Tártaro - embalagem com 50g 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido, de acordo com a resolução 12/78 

do CNNPA e RDC nº 40 – ANVISA. 

4 Unidade R$ 9,69 R$ 38,76 

73 

Doce de goiaba, embalagem de 500g 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, com 

94 Unidade R$ 5,39 R$ 506,66 



 
 

             10 

 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

74 

Doce de leite cremoso 500 g contendo 

identificação do produto data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

185 Unidade R$ 8,83 R$ 1.632,55 

75 

Emulsificante e estabilizante em forma de 

gel para preparo de bolos e sovertes pote 

200g, embalagem contendo identificação 

do produto, data de fabricação e prazo de 

validade, com registro do Ministério da 

Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

100 Unidade R$ 4,82 R$ 482,00 

76 

Erva doce pacote com 100 gramas, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

13 Pacote R$ 2,16 R$ 28,08 

77 

Ervilha em conserva, lata com 200g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

196 Lata R$ 1,99 R$ 390,04 

78 

Essência de abacaxi, unidade de 120 ml 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

38 Unidade R$ 10,69 R$ 406,22 

79 

Essência de amêndoa, unidade de 30 ml 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

2 Unidade R$ 7,50 R$ 15,00 

80 

Essência de baunilha unidade de 120 ml 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

51 Unidade R$ 8,23 R$ 419,73 

81 

Essência de baunilha clara unidade de 30 

ml contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

6 Unidade R$ 4,87 R$ 29,22 

82 

Essência de baunilha escura unidade de 30 

ml contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

18 Unidade R$ 4,75 R$ 85,50 

83 

Essência de laranja, unidade de 30 ml 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

24 Unidade R$ 2,10 R$ 50,40 

84 Essência de laranja, unidade de 120 ml 31 Unidade R$ 12,50 R$ 387,50 
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contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

85 

Essência de Panetone unidade de 120 ml.  

Composição: Base aromática artificial 

diluída em água e álcool etílico neutro. 

Contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do ministério da saúde, conforme 

resolução 12/78 da CNNPA. 

39 Unidade R$ 5,94 R$ 231,66 

86 

Essência de rum, unidade de 120 ml 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

8 Unidade R$ 4,87 R$ 38,96 

87 

Extrato de tomate, em embalagem 

tetrapak, caixa de 370g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e peso 

líquido, com registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

167 Caixa R$ 3,43 R$ 572,81 

88 

Farinha para quibe pacote de 500g, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

12 Pacote R$ 4,22 R$ 50,64 

 

 

89 

Farinha de rosca pacote com 500g 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA 

99 Pacote R$ 4,89 R$ 484,11 

90 

Farinha de tapioca regional, pacote de 

500g, grupo 2, tipo 1, sub grupo granulado, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade. 

2 Pacote R$ 6,89 R$ 13,78 

91 

Farinha de trigo especial para panificação, 

saca de 50 Kg contendo identificação do 

produto data de fabricação e prazo de 

validade com registro do Ministério da 

Saúde, obedecendo á resolução 12/78 da 

CNNPA. 

13 Saca R$ 135,00 R$ 1.755,00 

92 

Farinha de trigo integral, pacote de 1 Kg, 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido de acordo com RDC nº 40 - ANVISA. 

27 Pacote R$ 8,25 R$ 222,75 

93 

Farinha de trigo sem fermento fardo com 

1kg contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

com registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

1520 Pacote R$ 4,17 R$ 6.338,40 

94 
Fermento biológico, pacote de 125g, 

contendo identificação do produto, data 
24 Unidade R$ 5,15 R$ 123,60 
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de fabricação, prazo de validade e tabela 

nutricional. 

95 

Fermento biológico, seco instantâneo para 

massa doce, pacote de 500g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e tabela 

nutricional. 

7 Unidade R$ 15,10 R$ 105,70 

96 

Fermento biológico, seco instantâneo para 

massa salgada, pacote de 500g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação, prazo de validade e tabela 

nutricional. 

73 Unidade R$ 12,56 R$ 916,88 

97 

Fermento em pó químico, unidade de 100g. 

Composição: amido de milho ou fécula de 

mandioca, fosfato, bicarbonato de sódio e 

carbonato de cálcio. Contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade. 

236 Unidade R$ 2,93 R$ 691,48 

98 

Folha de louro, pacote de 50 g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde. 

6 Pacote R$ 1,89 R$ 11,34 

99 

Floco de arroz, embalagem 500g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade. 

4 Unidade R$ 6,75 R$ 27,00 

100 

Frutas cristalizadas, pacote com 1 kg 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

19 Unidade R$ 11,16 R$ 212,04 

101 

Fubá de milho fino, pacote com 500 g 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

25 Unidade R$ 3,09 R$ 77,25 

102 

Gelatina de abacaxi, em pó, caixa com 

30g contendo identificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade, 

com registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

4 Caixa R$ 1,26 R$ 5,04 

103 

Gelatina de framboesa, em pó, caixa com 

30g contendo identificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade, 

com registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

4 Caixa R$ 1,26 R$ 5,04 

104 

Gelatina morango, em pó, caixa com 45g 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

45 Caixa R$ 1,26 R$ 56,70 

105 

Gelatina incolor e sem sabor, em pó, caixa 

com 24g contendo identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade, com registro do Ministério da 

Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

156 Caixa R$ 3,64 R$ 567,84 
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CNNPA. 

106 

Geleia de abacaxi – pote com 230g rotulo 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

2 Pote R$ 3,60 R$ 7,20 

107 

Geleia de ameixa – pote com 230g rotulo 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

2 Pote R$ 5,60 R$ 11,20 

108 

Geleia de framboesa – pote com 230g 

rotulo contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

com registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

6 Pote R$ 5,60 R$ 33,60 

109 

Geleia de goiaba – pote com 230g rotulo 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

12 Pote R$ 3,60 R$ 43,20 

110 

Geleia de morango – pote com 230g rotulo 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

2 Pote R$ 4,20 R$ 8,40 

111 

Geleia de pêssego – pote com 230g rotulo 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

2 Pote R$ 3,82 R$ 7,64 

112 

Gergelim branco, com informações 

nutricionais no rótulo da embalagem, com 

lote e data de fabricação conforme 

Resolução 23 da ANVISA - pacote 

contendo 200 g. 

13 Pacote R$ 7,00 R$ 91,00 

113 

Gergelim preto, com informações 

nutricionais no rótulo da embalagem, com 

lote e data de fabricação conforme 

Resolução 23 da Avisa - pacote contendo 

200g. 

13 Pacote R$ 7,00 R$ 91,00 

114 

Glaçucar pacote 500g, data de fabricação 

e prazo de validade de acordo com RDC 

Nº 360/03 – ANVISA. 

32 Pacote R$ 8,90 R$ 284,80 

115 

Glicerina – pote com 50 g, rotulo contendo 

identificação do produto data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

2 Pote R$ 4,25 R$ 8,50 

116 

Glucose líquida, para fins alimentícios, pote 

com 500 g, contendo lote e prazo de 

validade no rótulo. 

27 Pote R$ 8,40 R$ 226,80 

117 

Gordura folhado - embalagem com 1000g, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

26 Unidade R$ 19,00 R$ 494,00 
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registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

118 

Gordura folhado - embalagem com 2000g, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

34 Unidade R$ 28,25 R$ 960,50 

119 

Gordura hidrogenada, pacote 500g, 

embalagem lacrada com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso líquido, de acordo com a 

resolução 12/78 CNNPA, com registro no 

Ministério da Agricultura ou Ministério da 

Saúde. 

84 Pacote R$ 6,30 R$ 529,20 

120 

Gotas de café, pacote com 250g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do ministério da saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

4 Pacote R$ 17,80 R$ 71,20 

121 

Gotas de Chocolate, pacote com 500g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do ministério da saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

17 Pacote R$ 16,90 R$ 287,30 

122 

Granola pacote c/ 500gr. Ingredientes: 

Flocos de aveia, açúcar, flocos de cevada, 

flocos de arroz, óleo de soja, flocos de trigo, 

farelo de trigo, maçã, uva passa, mel e 

fosfato tricálcico. Contendo identificação 

do produto, data de fabricação e prazo de 

validade, com registro do Ministério da 

Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

13 Pacote R$ 10,63 R$ 138,19 

123 

Jujuba pacote 500g, balas sortidas de 

goma de amido sabores abacaxi, laranja, 

limão, morango e uva coloridos 

artificialmente. Ingredientes: açúcar, 

xarope de glicose, amido de milho 

modificado, aromatizantes e corantes 

artificiais. Prazo de validade, lote e data de 

fabricação e informações nutricionais. 

26 Pacote R$ 7,95 R$ 206,70 

124 

Leite condensado lata com 395g contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, c/ registro 

do Ministério da Agricultura e portaria 

DIPOA 369 de 4/9/97. 

608 Lata R$ 8,16 R$ 4.961,28 

125 

Leite de coco embalagem 200 ml.  

Contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

158 Frasco R$ 3,53 R$ 557,74 

126 
Leite em pó, integral tradicional, 

enriquecido com vitamina A e D. 
388 Lata R$ 12,35 R$ 4.791,80 
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Embalagem: lata com no mínimo de 400g, 

com dados de identificação do produto, 

prazo d validade, peso líquido e registro no 

ministério da saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

127 

Leite líquido integral caixa c/ 1 litro em 

embalagens tetrapak contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, c/ registro 

do Ministério da Saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

716 Caixa R$ 3,69 R$ 2.642,04 

128 

Liga neutra para sorvete - embalagem com 

200g, contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

c/ registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

2 Unidade R$ 2,97 R$ 5,94 

129 

Macarrão Conchiglione, massa de sêmola 

(concha grande) pacote 500g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, c/ registro 

do ministério da saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

4 Pacote R$ 3,99 R$ 15,96 

130 

Macarrão espaguete com ovos, pacote 

500g, contendo identificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade, 

c/ registro do ministério da saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

4 Pacote R$ 5,62 R$ 22,48 

131 

Macarrão Gravata, massa de sêmola, 

pacote com 500g contendo identificação 

do produto, data de fabricação e prazo de 

validade, com registro do ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

8 Pacote R$ 7,45 R$ 59,60 

132 

Macarrão Parafuso simples, massa de 

sêmola, pacote 500 g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, c/ registro 

do ministério da saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

12 Pacote R$ 6,34 R$ 76,08 

133 

Macarrão Parafuso Colorido, massa de 

sêmola, pacote 500g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do ministério da saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

8 Pacote R$ 4,09 R$ 32,72 

134 

Macarrão Penne, massa de sêmola, pacote 

com 500g, contendo identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade, com registro do ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

8 Pacote R$ 3,59 R$ 28,72 

135 

Macarrão Talharim, massa de sêmola, 

pacote com 500g contendo identificação 

do produto, data de fabricação e prazo de 

4 Pacote R$ 7,99 R$ 31,96 
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validade, com registro do ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

136 

Maionese tradicional, embalagem de vidro 

de 250g, contendo identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade, com registro do Ministério da 

Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

113 Vidro R$ 3,99 R$ 450,87 

137 

Manteiga com sal pote com 500g, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido, o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura ou ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

100 Pote R$ 21,49 R$ 2.149,00 

138 

Margarina com sal, cremosa, de 1ª 

qualidade, pote de 500 g com 60% de 

lipídios, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, o produto deverá ter registro 

no ministério da agricultura ou ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

32 Pote R$ 4,56 R$ 145,92 

139 

Margarina com sal, cremosa, de 1ª 

qualidade, balde de 15 kg com 80% de 

lipídios, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, o produto deverá ter registro 

no ministério da agricultura ou ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

6 Balde R$ 115,32 R$ 691,92 

140 

Margarina com sal, cremosa, de 1ª 

qualidade, balde de 05 kg com 80% de 

lipídios, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, o produto deverá ter registro 

no ministério da agricultura ou ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

2 Balde R$ 39,45 R$ 78,90 

141 

Margarina para folhados, 1 kg, com 

identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e peso 

líquido, o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura ou ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

6 Pote R$ 16,70 R$ 100,20 

142 

Margarina sem sal, cremosa, de 1ª 

qualidade, pote de 500 g com 60% de 

lipídios, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e 

peso líquido, o produto deverá ter registro 

no ministério da agricultura ou ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

12 Pote R$ 5,06 R$ 60,72 
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143 

Mel (glucose de milho) embalagem de 

500g, contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

c/ registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

9 Frasco R$ 15,99 R$ 143,91 

144 

Melhorador de farinha- embalagem com 

50g, contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

c/ registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

2 Unidade R$ 4,04 R$ 8,08 

145 

Milho verde em conserva embalagem de 

200 g. contendo identificação do produto 

data de fabricação e prazo de validade, 

com registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

228 Lata R$ 2,03 R$ 462,84 

146 

Molho de pimenta vermelha, Frasco com 

120 ml, produto contendo lote e prazo de 

validade no rotulo. Composição: pimenta 

vermelha, vinagre, sal, açúcar e 

condimento preparado de pimenta 

vermelha. Contém acidulante ácido cítrico 

e conservante benzoato de Sódio. 

8 Frasco R$ 2,66 R$ 21,28 

147 

Molho pronto refogado. Composição: 

Tomate, cebola, sal, açúcar, amido, óleo 

vegetal, salsa, realçador de sabor 

glutamato monossódico e aromatizantes. 

Embalagem tetrapak de 520g. 

14 Unidade R$ 3,63 R$ 50,82 

148 

Molho pronto temperado. Composição: 

Tomate, cebola, sal, açúcar, amido, óleo 

vegetal, salsa, realçador de sabor 

glutamato monossódico e aromatizantes. 

Embalagem tetrapak de 520g. 

302 Unidade R$ 3,93 R$ 1.186,86 

149 

Molho Shoyu - Embalagem de 500 ml 

Composição: Água, sal refinado, soja, 

milho, açúcar, corante, caramelo e 

conservador sorbato de potássio. 

2 Frasco R$ 5,89 R$ 11,78 

150 

Molho inglês- Embalagem de 500 ml 

Composição: Água, sal refinado, soja, 

milho, açúcar, corante, caramelo e 

conservador sorbato de potássio. 

45 Frasco R$ 5,09 R$ 229,05 

151 

Mostarda embalagem de 200 g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

10 Frasco R$ 3,13 R$ 31,30 

152 

Noz moscada pacote com 2 Unidades, 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade, com 

registro no Ministério da Saúde, 

obedecendo á resolução 12/78 da CNNPA. 

79 Pacote R$ 8,66 R$ 684,14 

153 

Nozes pecan – embalagem com 100 

gramas, contendo identificação do 

produto data de fabricação e prazo de 

validade, c/ registro do Ministério da Saúde 

2 Unidade R$ 15,00 R$ 30,00 
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ou Agricultura, obedecendo à resolução 

12/78 da CNNPA. 

154 

Óleo comestível, vegetal de soja, puro, 

refinado, sem colesterol, rico em vitamina E, 

unidade de 900 ml, com identificação do 

produto, prazo de validade, c/ registro do 

Ministério da Saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

379 Frasco R$ 4,49 R$ 1.701,71 

155 

Orégano pacote c/ 50g contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

83 Pacote R$ 3,59 R$ 297,97 

156 

Palmito pote de 500g, com água, sal e 

acidulante ácido cítrico. Contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo á resolução 12/78 da CNNPA. 

8 Pote R$ 22,53 R$ 180,24 

157 

Pasta Americana branca pronta para usar, 

embalagem de 800g. Uso em cobertura e 

decoração de bolos, mini bolos, tortas, 

pães etc. Composição: Açúcar refinado 

extra fino, Gordura Vegetal Hidrogenada, 

Xarope de Glucose, Estabilizantes, 

Espessantes e Conservantes. Aromatizada 

suavemente com essências. Data de 

fabricação e prazo de validade. Registro 

no M.S.: Conforme Resolução ANVISA nº 23 

de 15 de março de 2000 

90 Pote R$ 16,70 R$ 1.503,00 

158 

Pêssego em calda – lata de 500 g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

2 Lata R$ 15,83 R$ 31,66 

159 

Pimenta calabresa pacote com 50g com 

identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido, o produto deverá 

ter registro no ministério da agricultura ou 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 

CNNPA. 

6 Pacote R$ 4,99 R$ 29,94 

160 

Pimenta do Reino em Pó pacote de 50 

gramas, com identificação do produto, 

prazo de validade e peso líquido, o produto 

deverá ter registro no ministério da 

agricultura ou saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

53 Pacote R$ 3,76 R$ 199,28 

161 

Pó para merengue – embalagem com 

500g, contendo identificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade, 

c/ registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

4 Unidade R$ 6,92 R$ 27,68 

162 

Polvilho azedo, pacote de 500g, grupo 1, 

fécula tipo 1, contendo identificação do 

produto e prazo de validade, com registro 

58 Pacote R$ 5,76 R$ 334,08 
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do Ministério da Saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

163 

Polvilho doce, pacote de 500g, grupo 1, 

fécula tipo 1, contendo identificação do 

produto e prazo de validade, com registro 

do Ministério da Saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

26 Pacote R$ 5,03 R$ 130,78 

164 

Pré mistura para bolo sabor chocolate, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

4 KG R$ 5,39 R$ 21,56 

165 

Pré mistura para bolo sabor coco, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

4 KG R$ 4,53 R$ 18,12 

166 

Pré mistura para bolo sabor laranja, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

4 KG R$ 4,78 R$ 19,12 

167 

Pré- mistura para pizza – Pacote com 05 Kg, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

6 Pacote R$ 8,00 R$ 48,00 

168 

Pré Mix de Pão de Queijo – Pacote de 1 kg, 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

52 Pacote R$ 8,00 R$ 416,00 

169 

Reforçador de farinha – 150 g, contendo 

identificação do produto data de 

fabricação e prazo de validade, c/ registro 

do Ministério da Saúde ou Agricultura, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

49 Unidade R$ 4,00 R$ 196,00 

170 

Refrigerante de guaraná - Lata com 350 ml, 

prazo de validade e identificação do 

produto na embalagem. 

69 Lata R$ 2,80 R$ 193,20 

171 

Refrigerante de Laranja - Lata com 350 ml, 

prazo de validade e identificação do 

produto na embalagem. 

8 Lata R$ 2,76 R$ 22,08 

172 

Sabor artificial para sorvete sabor de 

abacaxi – embalagem com 200g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

2 Unidade R$ 3,00 R$ 6,00 
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173 

Sabor artificial para sorvete sabor de 

chocolate – embalagem com 200g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

2 Unidade R$ 5,00 R$ 10,00 

174 

Sabor artificial para sorvete sabor de 

morango – embalagem com 200g, 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde ou 

Agricultura, obedecendo à resolução 12/78 

da CNNPA. 

2 Unidade R$ 3,00 R$ 6,00 

175 

Sal refinado iodado para consumo 

doméstico, Embalagem contendo 1 kg, 

com identificação do produto, prazo de 

validade e peso líquido. O produto deverá 

ter registro no ministério da agricultura ou 

ministério da saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

85 Pacote R$ 2,33 R$ 198,05 

176 

Sardinha em óleo comestível 125g 

contendo identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

18 Lata R$ 2,99 R$ 53,82 

177 

Seleta de legumes lata de 300g, contendo 

identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade, c/ registro 

do Ministério da Saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

236 Lata R$ 2,16 R$ 509,76 

178 

Vinagre branco embalagem de 750 ml 

contendo identificação do produto data 

de fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

51 Frasco R$ 5,34 R$ 272,34 

179 

Vinho tinto garrafa de 1 Litro contendo 

identificação do produto data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

2 Frasco R$ 20,99 R$ 41,98 

180 

Vinho branco- garrafa com 1 litro contendo 

identificação do produto data de 

fabricação e prazo de validade, com 

registro do Ministério da Saúde, 

obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

6 Frasco R$ 21,49 R$ 128,94 

VALOR TOTAL GERAL MÁXIMO R$ 86.140,08 

 

6 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

 

6.1. A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 

recebimento pela empresa registrada da autorização de compra, salvo se houver pedido formal 

de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pelo 

SENAI/RR; 
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6.2. A entrega dos produtos deverá ser feita de forma parcelada e de acordo com as 

necessidades do SENAI/RR, mediante “Autorização de Compra”, emitida pelo setor de 

Suprimentos; 

 

6.3. O Encarregado do Almoxarifado fiscalizará o recebimento dos materiais, que deverão 

estar de acordo com as descrições, marcas e valores constantes da Ata de Registro de Preços;  

 

6.4. É direito do SENAI/RR recusar quaisquer dos itens quando entender que o fornecimento 

está irregular; 

 

6.5. O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pelo perfeito desempenho 

dos itens fornecidos, cabendo à mesma sanar quaisquer irregularidades detectadas quando do 

uso dos materiais, conforme prazo de validade do fabricante; 

 

7 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  

 

7.1. As propostas devem contemplar o material descrito de acordo com o modelo de termo 

de referência; 

 

7.2. O valor dos itens licitados deverá ser proposto em moeda corrente nacional, em algarismo 

e por extenso, deverão também estar incluídas, todas as despesas diretas e indiretas relacionadas 

com a entrega do bem; 

 

7.3. Para efeito de cotação, deverão ser apresentados os VALORES DOS ITENS, devendo 

constar na planilha os valores dos itens individualizados em reais (R$), marca e valor total;  

 

7.4. Para efeito de julgamento, será levado em consideração o MENOR VALOR GLOBAL que a 

licitante possa oferecer para o SENAI/RR, devendo os preços unitários de cada item obedecer ao 

valor máximo estipulado, constante na tabela de referência, constante neste Termo;  

 

8 - DAS AMOSTRAS.  

 

8.1. Como condição para adjudicação do objeto licitado a empresa licitante melhor 

classificada no pregão deverá apresentar 01 (uma) amostra de cada item até 5 (cinco) dias após 

o encerramento da sessão pública de licitação; 

 

8.2. As amostras devem ser entregues em suas embalagens individuais de fábrica devidamente 

lacradas e identificadas pela empresa; 

  

8.3. Os itens passaram por análise feita por equipe técnica e terá como base o termo de 

referência, devendo conferir a descrição deste termo com a amostra; 

 

8.4. Em nenhuma hipótese serão aceitas amostras além do prazo estabelecido neste item; 

 

8.5. Considera-se como amostra cada item descrito no Termo de Referência;  

 

8.6. A Gerência Administrativa do SENAI/RR designará equipe técnica para análise e avaliação 

de amostras apresentadas pela licitante melhor classificada no pregão; 

 

8.7. A Adjudicação ficará condicionada à APROVAÇÃO de referidas amostras pela equipe 

técnica de análise do SENAI/RR;  

 

8.8. As amostras do lote deve ser apresentadas em sua totalidade, a não apresentação ou 

apresentação parcial que se caracteriza pela falta de qualquer um dos itens, desclassificara a 

proposta da empresa; 
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8.9. Caso ocorra eliminação da empresa melhor classificada, serão convocados os licitantes 

remanescentes na ordem de classificação, para que querendo apresentem as amostras dos itens, 

desde que pratique o mesmo preço da melhor proposta obtida na licitação; 

 

8.10. As amostras da empresa vencedora serão devolvidas em até 05 (cinco) dias úteis e terão 

validade somente para este procedimento licitatório sendo utilizadas, também para confronto 

com os itens fornecidos durante a vigência da ata de registro de preços;  

 

8.11. Caso o gênero alimentício venha a ter sua fabricação descontinuada, o licitante vencedor 

deverá apresentar amostra substituta para o item, até o término da vigência da Ata de Registro 

de Preços; 

 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

 

9.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos nas cláusulas e condições da 

Ata de Registro de Preços a ser firmada, obrigar-se-á, ainda, a contratada: 

 

a) Assinar a Ata de Registro de Preços; 

b) Não subcontratar o objeto da presente licitação; 

c) Proceder à entrega dos itens em conformidade com as requisições e especificações 

constantes na ARP; 

d) Responsabilizar-se pelo transporte, embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos 

que venham incidir na entrega dos itens licitados; 

e) Comunicar ao SENAI/RR, no prazo máximo de 01 (um) dia, antes do vencimento, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo determinado para fornecimento dos 

itens solicitados; 

f) Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, após 

notificação formal, o(s) item (s) que esteja(m) em desacordo com as especificações deste 

Edital, ou não forem aprovados pelo SENAI/RR, em parecer devidamente fundamentado, 

ou ainda que apresente vício de qualidade; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega, não implicando 

corresponsabilidade ao SENAI/RR ou de seus agentes ou prepostos; 

h) Repor no prazo de 48(quarenta e oito) horas, qualquer objeto visivelmente e 

comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados no ato da entrega; 

i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

compras/aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da Ata de Registro 

de Preços; 

j) Manter as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 

k) Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos;  

l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13, 17 a 27 do CDC (Lei 8078 de 1190); 

 

10 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO  

 

a) Nos termos do art. 67 da lei 8666 de 1993, será designado funcionário para acompanhar 

e fiscalizar a execução contratual e para atestar o recebimento dos produtos, conforme 

definido no presente edital; 

b) Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto neste edital, e em tudo o mais que se relacione 

com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para o SENAI/RR ou modificação na 

Ata de Registro de Preços; 

 

11 – DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
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11.1. A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, salvo se 

houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e 

acatado pelo SENAI/RR; 

 

11.2. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, pelo 

encarregado de almoxarifado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Termo e na proposta; 

 

11.3. A entrega dos produtos deverá ser feita de forma parcelada e de acordo com as 

necessidades do SENAI/RR, mediante “Autorização de Compra”, emitida pelo setor de 

Suprimentos; 

 

11.4. Os produtos deverão ser entregues devidamente lacrados, conservando-se as embalagens 

originais invioladas, e possuírem validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega; 

 

11.5. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, para 

cumprimento do objeto licitado; 

 

12- QUANTIDADES MÍNIMAS A SEREM ADQUIRIDAS 

 

12.1. Para o Registro de Preços do presente objeto, o SENAI/RR não está prevendo o 

estabelecimento de quantidades mínimas a serem adquiridas; 

 

13 - DA GESTÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

13.1. Caberá a Área de Contratos a gestão dos preços registrados verificada a adequação 

destes aos praticados pelo mercado e às necessidades demandadas pelo SENAI/RR; 

 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação serão custeadas com 

recursos próprios do SENAI/RR e correrão sob as conta orçamentárias gêneros alimentícios: 

3.1.01.03.06 e material didático: 3.1.01.03.02; 

 

15 – DO PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento será efetuado em conta corrente da empresa vencedora, mediante 

apresentação de Nota Fiscal de Materiais, correspondente aos itens fornecidos, desde que não 

haja discordância quanto a valores, quantidade e especificação dos mesmos e, conforme 

programação de pagamento do SENAI/RR; 

 

15.1.1. O Fornecedor Registrado deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal de Materiais a 

seguinte documentação atualizada: 

 

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa (CNDT); 

f) Caso seja empresa Optante pelo Simples Declaração conforme modelo contido na (IN RFB 

1234 de 11/01/2012) Anexo IV; 

 

15.2. É concedido ao SENAI/RR, um prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 

protocolização da Nota Fiscal/Fatura juntamente com as requisições de fornecimento, para que 

ocorra a conferência e aprovação do recebimento definitivo dos itens licitados neste Edital; 
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15.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação 

e reapresentação, e será aberta a contagem de novo prazo para sua quitação a partir de sua 

reapresentação devidamente corrigida; 

 

15.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo dos itens fornecidos 

(subitem 15.2) e comprovada à manutenção das exigências da habilitação, a fatura será paga 

diretamente em sua conta corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias, contado do atesto de 

conformidade da nota fiscal;  

 

15.5. Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de 

inadimplemento das obrigações assumidas; 

 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Serão aplicadas as seguintes sanções administrativas ao fornecedor registrado que: 

 

a) Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência do 

fornecimento dos itens registrados; 

b) Ensejar ou fraudar a execução do objeto deste Termo de Referência; 

c) Cometer fraude fiscal; 

d) Não mantiver a proposta durante o prazo de execução da Ata de Registro de Preços; 

 

16.2. O fornecedor registrado que cometer qualquer das infrações discriminadas nas letras “a” 

até “d” do subitem acima ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito por faltas tipificadas como entrega de produto fora do prazo de 

validade, avaria de produtos na entrega e falta de nota fiscal na entrega dos materiais; 

b) Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor de 

parcela inadimplida, até o limite de 10 dias; 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com SENAI/RR pelo prazo de até dois 

anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com SENAI/RR, enquanto 

perdurarem os motivos 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; 

e) Na aplicação de quaisquer das sanções acima previstas, será assegurado o contraditório 

e a ampla defesa ao fornecedor registrado, observando-se todos os procedimentos 

administrativos cabíveis; 

 

 

Boa Vista-RR, 21 de novembro de 2017. 

 

 

Larissa Santos Ferreira 

Encarregada de Contratos 

 

 

 


