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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira , no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 056/2018 na modalidade REGISTRO DE 

PREÇOS (PREGAO) Nº 034/2018, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
- SEMED, e o adjudica para as empresas:  

  Não Ofertados 
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

   0,00 400,00 PCT 4,00 
 
 BISCOITO SALGADO LEVE SEM GLÚTEN COM 115G
A composição básica do biscoito tipo cracker SEM GLÚTEN são os seguintes elementos: amido de milho, farinha de milho, gordura vegetal, água, sal, maltodextrina,
amido de mandioca,proteína de soja, farinha de soja, sal marinho, xarope de arroz, fermentos químicos, xarope de glucose e fermento biológico. O biscoito deve ser
ISENTO de glúten, de lactose, de proteínas lácteas, de conservantes, SEM ADIÇÃO de ovos. Os biscoitos devem ser produzidos em maquinário exclusivo, onde não
possuem nenhum contato com glúten e leite. De acordo com as NTA 02 e 48. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas,
sem corantes, isentas de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou
bolachas mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Não é tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas.
Embalagem contendo 115g. No rótulo deverá constar a Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Validade: No mínimo 8 (oito) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias.

 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
   0,00 200,00 PCT 5,00 
 
 BISCOITO TIPO CRACKER SEM GLÚTEN COM 210G
A composição básica do biscoito tipo cracker SEM GLÚTEN são os seguintes elementos: amido de milho, farinha de milho, gordura vegetal, água, sal, maltodextrina,
xarope de arroz, amido de mandioca, farinha de soja, sal, fermento biológico e fermentos químicos.O biscoito deve ser ISENTO de glúten, de lactose, de proteínas
lácteas, de conservantes, SEM ADIÇÃO de ovos. Os biscoitos devem ser produzidos em maquinário exclusivo, onde não possuem nenhum contato com glúten e
leite.De acordo com as NTA 02 e 48. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de matéria terrosa,
parasitos e de detritos animais e vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. Não é tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas. 
Embalagem contendo 210g. No rótulo deverá constar a Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Validade: No mínimo 8 (oito) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias.

 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
   0,00 2.700,00 FR 6,00 
 
 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Sabor de PESSEGO. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária. Obs: Na data da
entrega a fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias.

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
   0,00 180,00 KG 7,00 
 
 FARINHA DE ARROZ 
É produto obtido pela moagem do grão de arroz (Orysa sativa, L.), beneficiado.Deve ser livre de qualquer alergênico, inclusive GLUTEN, leite e derivados. Não deve
ter a adição de nenhum outro ingrediente, sendo isenta de aditivos químicos ou conservantes. O processo de moagem deve ser feito de maneira que a farinha fique com
uma granulometria extremamente fina, o que confere maior maciez e excelente textura. O produto deverá estar acondicionado em saco plástico transparente atóxico e
suas condições deverão estar de acordo com a NTA 34. Embalagem contendo 1Kg. No rótulo deverá constar a Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Validade: No mínimo 7 (sete) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias.

 

DESCRIÇÃO: 
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 Desconto Ofertado 0,00% 
 
   0,00 150,00 PCT 11,00 
 
 PÃO DE FORMA BRANCO SEM GLÚTEN 200G
O pão de forma deve ser ISENTO de glúten, de trigo, de lactose, de proteínas lácteas, de conservantes, SEM ADIÇÃO de ovos. O pão de formadeve ser produzido em
maquinário exclusivo, onde não possui nenhum contato com glúten e leite.O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 0,00Total para Este Fornecedor: 

 MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 3,99 RENATA16.758,004.200,00 PCT 1,00 
 
 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G
De acordo com as NTA 02 e 48. Os biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de matéria terrosa,
parasitos e de detritos animais e vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. Não é tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas, excetuando-as tão somente nos
revestimentos e recheios açucarados (glacês). Os corantes amarelos não são tolerados mesmo nos recheios e revestimentos açucarados. A composição básica do
biscoito são os seguintes elementos: farinha de trigo, gordura vegetal, amido de milho, sal refinado, aroma artificial e estabilizante lecitina de soja e soro de leite.
Embalagem em pacotes contendo 330 g, No rótulo deverá constar a denominação "biscoito", seguido de sua classificação e Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Validade: No mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias. RENATA

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 8, BELFAR3.200,00400,00 PCT 2,00 
 
 BISCOITO COM COCO SEM GLÚTEN COM 84 G
A composição básica do biscoitocom coco SEM GLÚTEN são os seguintes elementos: farinha de arroz, amido, gordura vegetal, maltodextrina, fécula de mandioca,
coco ralado sem açúcar, sal refinado e fermento químico. O biscoito deve ser ISENTO de glúten, de lactose, de proteínas lácteas, de conservantes, SEM ADIÇÃO de
açúcares. Os biscoitos devem ser produzidos em maquinário exclusivo, onde não possuem nenhum contato com glúten e leite. De acordo com as NTA 02 e 48. Os
biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e
vegetais, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais.
Não é tolerado o emprego de substâncias corantes na confecção dos biscoitos ou bolachas. Embalagem em caixas contendo 84 g. No rótulo deverá constar a
denominação "biscoito", seguido de sua classificação e Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Validade: No mínimo 11 (onze) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias.
Unidade: Caixa com 84g 
 
 
BELFAR 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 4,6 BOCA DO

FORNO
920,00200,00 PCT 3,00 

 
 BISCOITO POLVILHO SEM PROTEÍNAS LÁCTEAS COM 160G
Produto contendo os seguintes ingredientes: polvilho, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado e ovos.  Isento de GLUTÉN, LACTOSE e de PROTEÍNAS
LÁCTEAS.De acordo com as NTA 02 e 48. Embalagem primária em sacos plásticos resistentes, reembalados em fardos reforçados. No rótulo deverá trazer a
denominação "Biscoito Polvilho". Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 75 (setenta e cinco) dias a partir da data de entrega. A data de validade
deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente. 
Obs: Na data da entrega a fabricação/embalagem do produto deverá ser de no máximo 15 dias.
 BOCA DO 
FORNO 

DESCRIÇÃO: 

 



 
 Município de Itajubá 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

056/2018Processo Licitatório: 
REGISTRO DE PREÇOS (PModalidade:

034/2018Número da Licitação: 
MateriaisAquisição de:

Página: 3

 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 ,95 APTI8.075,008.500,00 CX 8,00 
 
 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G
Produto constituído de gelatina em pó, açúcar, aromatizantes, podendo ser adicionado de corantes e outros ingredientes, desde que mencionados na embalagem.
Embalagem em caixas de 35g, reembalados em caixas de papelão reforçadas. Sendo, 600 Cx de sabor cereja, e 600 Cx de sabor morango, 600 Cx de sabor uva, 600
Cx de sabor tutti frutti, 600 Cx de sabor framboesa, 500 Cx de sabor limão. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. Validade: No mínimo 12 (doze) meses a
partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária.
Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias. APTI

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 3,09 CAMPONESA927,00300,00 CX 9,00 
 
 LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CAIXA C/ 1 L
Leite integral longa vida com no mínimo de 90% menos de lactose. Em embalagem tetra pack de 1 litro e  acondicionado em caixa cartonada. Rotulagem Nutricional
Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo 20 dias após a data de fabricação. CAMPONESA

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 9,99 MUCILON4.595,40460,00 UN 10,00 
 
 MINGAU DE ARROZ C/ 400 G 
Mistura pré-cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas, minerais e Ferro. Composta de Farinha de ARROZ, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas e
aromatizante. Apresenta-se em pó solúvel e acondicionado em material que garanta as propriedades dos produtos. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA
83. Necessário Rotulagem Nutricional Obrigatória. Deverá ser entregue no máximo com 20 dias de fabricação. MUCILON 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 34.475,40Total para Este Fornecedor: 

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) 

do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame. 

Itajubá, em 11 de junho de 2018 

Juliano Galdino Teixeira 

Secretario Municipal de Planejamento 


