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CONCORRÊNCIA SRP Nº 13/2015 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
Às dez horas e trinta minutos do dia treze do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, foi 
aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL 
TRECHO 03 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL COBERTURA “C” – Brasília - DF, 
CEP 71.200-030, reunião para divulgação do resultado final da Concorrência SRP Nº 13/2015 
que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de Produtos Alimentícios, 
para atender as necessidades deste Senac-DF, conforme especificações contidas no 
Instrumento Convocatório e seus Anexos. Inicialmente a Comissão verificou a análise da 
Assessoria Jurídica quanto à aceitabilidade das propostas após a realização de nova pesquisa 
de mercado para os produtos descriminados nos itens n.º 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 
23, 25, 26, 28, 29, 35, 45, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
81, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 116, 117, 
118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 135, 137, 138, 147, 148, 149, 155, 156, 158, 
159, 160, 161, 162, 168, 172, 175, 178, 181, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193 e 194, 
sendo cancelado devido aos valores serem superiores ao estimado. Constatou-se também que 
a proposta da empresa AL Comércio de Alimentos e Serviços Ltda não estava considerando o 
valor do item conforme solicitado no edital, constava o valor unitário do produto quando 
deveria constar o valor do fardo com 20 (vinte) unidades, sendo retificado, passando o valor 
unitário de R$ 7,00 (sete reais) para R$ 140,00 (cento e quarenta reais), perfazendo o valor 
total do item em R$ 132.300,00 (cento e trinta e dois mil e trezentos), com a correção a 
proposta de menor valor seria a da empresa BBR15 Comércio de Mercadoria e Serviços Ltda 
no valor de R$ 90.256,95 (noventa mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e noventa e cinco 
centavos), entretanto a Comissão resolveu cancelar o item 102, tendo em vista está superior 
ao valor referencia de preço. Segue resultado final: 

Valor (R$) ITEM   Descrição   QTD.   Empresa   Marca  
Unt. Total 

1 

Abacaxi em calda: ingredientes abacaxi, 
Produto imerso em liquido de cobertura, 
tamanho e coloração uniforme, 
condicionada em latas com 400g 
drenado, devendo ser considerado como 
peso liquido o produto drenado. A 
embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição. caixas 
12 x 400 g 

CANCELADO 

2 

Açafrão em pó 1kg :Condimento, 
apresentação industrial, matéria prima 
açafrão aspecto físico moído aplicação 
culinária em geral . 

150 
AL Comércio de 
Alimentos Ltda 

Quintal 3,90 585,00 

3 

Aceto balsâmico: Produzido com o suco 
das uvas brancas trebbiano que passam 
primeiro por um cozimento a fim de criar 
um tipo de concentrado que depois é 
fermentado com um lento processo de 
envelhecimento que vai concentrar os 
sabores. O produto envelhece por, no 
mínimo, 12 anos. Produto embalado em 
vidros de 500ml. A embalagem deve 
conter: Data de validade, identificação da 
marca, numero do lote, procedência, 
composição.  

4 
Achocolatado em pó: características 
adicionais enriquecido com vitaminas 
embalagens de  1 kg 

5 
Açúcar tipo cristal: composição origem 
vegetal sacarose de cana de açúcar fardo 
6x5 kg 

CANCELADO 
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6 

Açúcar impalpável: Açúcar de confeiteiro 
ingredientes: açúcar e amido. Não 
contem glúten em pacotes de 1kg. 
Acondicionado em fardos 10x1Kg 

50 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Levapan 57,60 2.880,00 

7 
Açúcar mascavo: - Açúcar granulado 
integral obtido pelo cozimento do caldo 
de cana recém extraído 10 X 1kg 

8 

Açúcar refinado: Características: branco, 
origem vegetal, refinado. Apresentação: 
em PCT de 1kg   
Acondicionamento10x1KG 

CANCELADO 

9 

Açúcar sachet :Características: branco, 
origem vegetal, refinado. Apresentação: 
em Sachê de +/- 6 gramas. 
Acondicionamento/ Unidade de 
Fornecimento: caixa 996X5GR und 

520 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Jr  30,72 15.974,40 

10 

Adoçante dietético sachet: 
Características: em pó fino, branco, 
dietético. Apresentação: em sachê de 
1000x+/- 8 gramas. 

11 

Água Mineral C/Gás: Água mineral tipo 
embalagem plástico, gaseificação Com 
gás características adicionais com lacre 
de segurança na tampa e invólucro 
protetor PCT 12x500ml 

CANCELADO 

12 

Água Mineral S/Gás: Água mineral tipo 
embalagem plástico, gaseificação Sem 
gás características adicionais com lacre 
de segurança na tampa e invólucro 
protetor PCT 12x500ml 

1100 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

La priori 8,70 9.570,00 

13 

Alcaparras balde 2kg: Alcaparras em 
conserva embalagem contendo 2kg   com 
identificação do produto e prazo de 
validade 

CANCELADO 

14 

Ameixa em calda: ingredientes fruta 
ameixa selecionada Produto  imerso em 
liquido de cobertura, tamanho e 
coloração uniforme, acondicionada em 
latas com 400g ,  devendo ser 
considerado como peso liquido o produto 
drenado. A embalagem deve conter: data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição.  

770 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Olé 8,05 6.198,50 

15 
Ameixa seca sem caroço: Ameixa seca 
sem caroço selecionado e embalado em 
PCT 10 x 1 Kg 

50 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME   Gourmet  14,00 700,00 

16 Amendoim torrado: sem casca e sem 
pele, 10x500g 

400 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Pacha 42,11 16.844,00 

17 

Amido de milho: Amido de milho em pó, 
isento de sujidades,parasitas,larvas ou 
quaisquer materiais estranhos, embalado 
com 1kg a embalagem deve conter: data 
de validade identificação da marca, 
numero do lote procedência, composição.  

880 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Apti 4,67 4.109,60 

18 Arroz arbóreo: Arroz tipo italiano 
embalado a vácuo em pacote de  6X1kg 

19 

Arroz branco: polido beneficiado - longo 
fino tipo 1, sem glúten, contendo no 
mínimo de 90% de grãos inteiros com no 
Maximo 14% de umidade, com 
rendimento após cocção de no mínimo 
2,5 vezes a mais: devendo também 
apresentar coloração branca, grãos 
íntegros e soltos apos o cozimento . Saco 
plástico pacote de 5kg. acondicionado em 

CANCELADO 
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fardos de 6x5kg com data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo 06 meses 
com registro do ministério da agricultura 

20 Arroz integral :- longo fino tipo 1 com 
grãos inteiros fd 10x1kg 

21 

Arroz japonês tipo 1: Arroz para culinaria 
oriental polido beneficiado grão longo 
embalado em saco plástico pacote de 
6x5kg contendo informações do produto 
e data de validade. 

100 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Momiji 

92,00 

9.200,00 

22 
Arroz mix 7 cereais+soja:- arroz integral 
com grãos inteiros com adição  de  7 
cereais+soja 10x 500g 

23 
Atum Solido: Peixe em conserva tipo 
peixe Atum sólido óleo comestível/água e 
sal em lata 24 x 170 g 

CANCELADO 

24 Aveia em flocos finos: de 1º qualidade 
em cx de 200 g 

180 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Yoki 2,04 367,20 

25 

Azeite de dendê: puro, baixa acidez, 
embalagem com 900ml, com 
identificação do produto e prazo de 
validade 

26 
Azeite de Oliva sachet: Apresentação 
Azeite de oliva puro (Virgem+ Refinado) 
em sachet de + - 4ml cx1000un 

CANCELADO 

27 

Azeite extra virgem - (5 LT) : Extra 
virgem, obtido de espécie vegetal, isento 
de ranço e substancias estranhas, 
aparência transparente levemente 
amarelada, cheiro característico, sem 
apresentar cheiro forte Embalado em 
galão de 5 litros. A embalagem deve 
conter data de validade, identificação da 
marca, numero do lote procedência, 
composição.  

1130 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Quinta da 
Boa Vista 

75,52 85.337,60 

28 

Azeitona preta sem caroço fatiado 2kg: 
Azeitonas em conserva fatiada imersa 
em liquido com embalagem drenada de 
2kg, devidamente lacrado, devendo ser 
considerado o peso liquido do produto 
drenado. A embalagem deve conter: 
Data de validade, identificação da marca, 
numero do lote, procedência, 
composição.   

29 

Azeitona verde sem caroço inteira 2kg:   
Azeitonas em conserva Inteira sem 
caroço  imersa em liquido com 
embalagem drenada de 2kg, 
devidamente lacrado, devendo ser 
considerado o peso liquido do produto 
drenado. A embalagem deve conter: 
Data de validade, identificação da marca, 
numero do lote, procedência, 
composição.   

30 
Bala dura sabor artificial de Cereja 
colorida e aromatizada artificialmente 
21X30g 

31 
Bala dura sabor artificial de mentol e 
eucalipto extra forte colorida e 
aromatizada 21X30g 

32 Bala goma Americana 30x40gr 

CANCELADO 

33 Barra de cereal Banana, aveia e mel :  cx 
24x22g und 

270 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Ritter 14,44 3.898,80 

34 Barra de cereal Castanha do Para:        
cx24x 22g  und 

450  BBR 15 Comercio de 
Mercadorias e 

Ritter 14,44 6.498,00 



 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 

Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 

Serviços Ltda  

35 

Batata Palha: Batata palha frita, pronta 
para o consumo, de  primeira linha, com 
aspecto enxuto ( sem encharcamento ), 
clara, embalada em saco plástico de 
400g. A embalagem deve conter: Data 
de validade, identificação da marca, 
numero do lote, procedência, 
composição.   

CANCELADO 

36 

Bebida achocolatada : Bebida 
achocolatada apresentação liquida, sabor 
chocolate, características adicionais 
enriquecido com vitaminas, produto 
embalado em caixa de 200ml. E 
acondicionado em caixa de  27x 200ml . 
A embalagem deve conter: Data de 
validade, identificação da marca, numero 
do lote, procedência, composição.   

450 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Manacá 16,20 7.290,00 

37 

Bebida energética Açaí: Bebida natural a 
base de guaraná com extratos de raízes, 
furtos e ervas brasileiras.Produto 
embalado em garrafas de plástico de 
500ml e acondicionado em pacote de  
12X500ML. A embalagem deve conter: 
Data de validade,identificação da marca, 
numero do lote, procedência,composição.  

CANCELADO 

38 

Bicarbonato de sódio: È um sólido 
cristalino de cor branca, solúvel em 
água, com um sabor ligeiramente 
alcalino. Produto embalado em pacote de 
1kg e Acondicionado em fardos 10 x 1kg.  
A embalagem deve conter: Data de 
validade, identificação da marca, numero 
do lote, procedência, composição.   

50  AL Comércio de 
Alimentos Ltda  

Quintal 42,00 2.100,00 

39 
Biscoito de maisena: consistência 
crocante, sem corantes artificiais 30 x 
200 g 

CANCELADO 

40 

Biscoito doce Maria redondo: consistência 
crocante ,sem corantes artificiais : 
embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrado com peso liquido 
de 400g ( 3x1)( acondicionado em caixas 
de papelão . Prazo de validade de no 
mínimo 08 meses a partir da data de 
recebimento.cx 20 x 400 g 

50  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Aguia 47,80 2.390,00 

41 

Bombom ao leite: Aproximadamente 13g 
cada,  embalado em pacote de 1kg a 
embalagem deve conter : data de 
validade, identificação da marca,numero 
do lote, procedência. Composição. 
Padrão de qualidade 

110  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Garoto 19,50 2.145,00 

42 

Bombom chocolate branco: 
Aproximadamente 13g cada,  embalado 
em pacote de 1kg a embalagem deve 
conter : data de validade, identificação 
da marca,numero do lote, procedência. 
Composição. Padrão de qualidade 

110  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Lacta 28,00 3.080,00 

43 

Cacau em pó: 100% Cacau Alcalino, que 
deixa um sabor suave, Não possui açúcar 
adicionado, podendo ser consumido por 
quem tem restrições alimentares ao 
açúcar. Produto embalado em pacote de 
1kg . Acondicionado em fardos 10 x 1Kg.  
A embalagem deve conter: Data de 
validade, identificação da marca, numero 
do lote, procedência, composição.   

CANCELADO 

44 Cachaça: Destilado de cana de açúcar . 
Produto embalado em garrafa de de 

540  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Jamel 5,80 3.132,00 
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965ml  e acondicionado em caixa de 
12x965ml . A embalagem deve conter: 
Data de validade, identificação da marca, 
numero do lote, procedência, 
composição.   

45 

Café em pó: torrado e moído homogêneo 
do tipo superior, de  primeira qualidade. 
Café espécie predominante arábica 
embalado à vácuo puro 500gr. Tipo 
exportação com selo da ABC> Embalado 
alto vácuo, com dupla proteção interno 
aluminizado e externa em FD 10x500g 

CANCELADO 

46 

Caldo de carne: em pó, composto de sal, 
açúcar, fécula de batata, alho, cebola 
salsinha, louro em pó, tomate, cenoura, 
pimentão vermelho, espinafre, aipo, 
batata,autorizado de levedo, 
antiumectante fosfato tricálcico, 
Glutamato monossódico einosinato 
dissódico, isento de sujidades, parasitas, 
larvas ou quaisquer materiais estranhos, 
sem danos físicos ou mecânicos, 
embalado em pacote contendo 1 
Kg.Padrão de qualidade: 

320  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Temperart 4,39 1.404,80 

47 

Caldo de galinha: em pó, composto de 
sal, amido, Glutamato monossódico, 
açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, 
extrato de carne de frango, isento de 
sujidades, parasitas, larvas ou quaisquer 
materiais estranhos, sem danos físicos 
ou mecânicos, embalado em pacote 
contendo 1 Kg. A embalagem deve 
conter: data de validade, identificação da 
marca, número do lote, procedência, 
composição. A embalagem deve conter: 
data de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição. Padrão de qualidade: 

360  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Temperart 4,39 1.580,40 

48 

Caldo de legumes: em pó, composto de 
sal, açúcar, fécula de batata, alho, cebola 
salsinha, louro em pó, tomate, cenoura, 
pimentão vermelho, espinafre, aipo, 
batata, autorizado de levedo, 
antiumectante fosfato tricálcico, 
Glutamato monossódico einosinato 
dissódico, isento de sujidades, parasitas, 
larvas ou quaisquer materiais estranhos, 
sem danos físicos ou mecânicos, 
embalado em pacote contendo 1 Kg. 
Padrão de qualidade: 

310  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Temperart 5,50 1.705,00 

49 
Canela em pau: Embalagem contendo 
500gr  com identificação do produto e 
prazo de validade 

430 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Du Campo 7,50 3.225,00 

50 
Canela em pó: Embalagem contendo 
500gr  com identificação do produto e 
prazo de validade 

270 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Du Campo 7,50 2.025,00 

51 

Castanha de caju (xerem): Castanha de 
caju selecionada e triturada embalada 
em saco transparente e atóxico 
acondicionado em pacote 1kg   contendo 
informações do produto e prazo de 
validade 

52 

Castanha do Pará s/ cascas: Castanha do 
Pará inteira e selecionada embalada em 
saco transparente e atóxico 
acondicionado em pacote de 5x200g 
contendo informações do produto e prazo 
de validade. 

CANCELADO 
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53 

Catchup 3kg: de primeira qualidade, 
produzido com alta concentração de 
tomates, embalado em sachet  de 
aproximadamente 3kg. A embalagem 
deve conter: data de validade, 
identificação da marca, número do lote, 
procedência, composição.   

590 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Ciabon 7,49 4.419,10 

54 

Catchup sachet: de primeira qualidade, 
produzido com alta concentração de 
tomates, embalado em sachet  de 
aproximadamente 7gr. A embalagem 
deve conter: data de validade, 
identificação da marca, número do lote, 
procedência, composição. Produto 
acondicionado em caixa com 192x07gr 

500  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Cremmy 6,90 3.450,00 

55 

Cereal crocante ( chocopower Ball) : 
Pequenos flocos de cereais com 
acentuado sabor de chocolate, excelente 
crocância, rendimento e brilho acentuado 
seu tamanho uniforme valoriza a receita. 
Produto embalado em pacote de 500g. A 
embalagem deve conter data de 
validade,identificaç~eo da marca, 
numero do lote,composição,procedência . 

CANCELADO 

56 

Cereja em calda com talo: Cereja com 
talo selecionada, Produto  imerso em 
liquido de cobertura, tamanho e 
coloração uniforme, acondicionada em 
pote  com 02 quilogramas, , devendo ser 
considerado como peso liquido o produto 
drenado. A embalagem deve conter: data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição.  

180  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

La Violetera 32,00 5.760,00 

57 

Cereja em calda sem talo: Cereja com 
talo selecionada, Produto  imerso em 
liquido de cobertura, tamanho e 
coloração uniforme, acondicionada em 
pote  com 03 quilogramas, , devendo ser 
considerado como peso liquido o produto 
drenado. A embalagem deve conter: data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição.  

250 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

La Violetera 

63,48 

15.870,00 

58 

Chantilly: Produto pronto para bater 
chantilly, feito com Creme de leite 
homogeneizado e uperizado com 35% de 
gordura, sais estabilizantes e 
Espessante, Possui 0% de açúcar. 
Produto embalado em embalagem tetra 
Pack de 1lt e acondicionado em caixa de 
12 x 1L. A embalagem deve conter: data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição. 

CANCELADO 

59 

Chantilly spray: Creme de leite, açúcar, 
emulsificante mono e diglicideos, 
estabilizante goma carregena, 
propelente: Usado nitroso . Produtos 
envazado em lata de 250 gr. E 
acondicionado em caixa com 12x250g. A 
embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição.  

140 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Vigor 13,98 1.957,20 

60 
Chocolate ao leite em formato de bastão 
embalagem de 16g Acondicionado em 
caixas com 30x16gr 

61 
Chocolate ao leite com amêndoas e 

CANCELADO 
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passas 15x25gr 

62 
Chocolate ao leite com avelãs para dietas 
com ingestão controlada de açúcares 
15x25gr 

63 Chocolate ao leite com castanha do Pará 
15x25gr 

64 
Chocolate ao leite com coco 30 x 33G 

270 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Pretigio 23,04 6.220,80 

65 Chocolate ao leite meio amargo 20x25gr 
66 Chocolate branco 20X25G 

CANCELADO 

67 

Chocolate cobertura (TOP) ao leite 
fracionada não necessita temperagem ou 
choque térmico, garantindo mais 
praticidade e agilidade no preparo das 
receitas. Embalagem  barra 10x1kg . A 
embalagem deve conter data de 
validade,identificação da marca numero 
do lote, procedência composição. 

100 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Harald 

153,98 

15.398,00 

68 

Chocolate cobertura branco  fracionado 
não necessita temperagem ou choque 
térmico, garantindo mais praticidade e 
agilidade no preparo das receitas . 
Embalagem  barra 1kg . A embalagem 
deve conter data de validade, 
identificação da marca numero do lote, 
procedência composição. 

69 

Chocolate cobertura meio amargo 
fracionada não necessita temperagem ou 
choque térmico, garantindo mais 
praticidade e agilidade no preparo das 
receitas. Embalagem barra 1kg . A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca numero 
do lote, procedência composição. 

70 Chocolate em pó com 50% cacau 
embalado em caixa com 2kg 

71 

Chocolate em Pó (cacau em pó alcalino), 
o chocolate em pó deve conter no 
mínimo 33% de cacau. Produtos 
embalado em pacote de 1kg.  A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca numero 
do lote, procedência composição. 

72 

Chocolate forneável ao leite para recheio 
em bisnaga  1kg. A embalagem de 
conter data de validade, identificação da 
marca, numero do lote procedência, 
composição 

73 

Chocolate gotas ao leite Formato em 
gotas embalado em pacotes 1kg. A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, numero 
do lote, procedência, composição. 

74 

Chocolate gotas meio amargo Formato 
em gotas embalado em pacotes 1kg. A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, numero 
do lote, procedência, composição. 

75 

Chocolate granulado crocante forneavel, 
podendo ser acrescentado em bolos e 
tortas para decoração e recheio pois não 
derrete quando levado ao forno . 
Embalado em pacotes de 1kg. A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca numero 
do lote, procedência composição. 

CANCELADO 
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76 

Chocolate meio amargo Puro : Feito à 
base de manteiga de cacau. A maior 
quantidade de leite permite uma 
cremosidade diferenciada e textura 
perfeita para cada aplicação  Embalagem 
em barra  de 1kg . Acondicionado em 
caixas de cx 10x 1kg . A embalagem 
deve conter data de 
validade,identificação da marca numero 
do lote, procedência composição. 

77 

Chocolate puro  ao leite  Feito à base de 
manteiga de cacau. A maior quantidade 
de leite permite uma cremosidade 
diferenciada e textura perfeita para cada 
aplicação. Embalagem em barra  de 1kg . 
Acondicionado em caixas de cx 10x 1kg . 
A embalagem deve conter data de 
validade,identificação da marca numero 
do lote, procedência composição. 

78 

Chocolate puro branco:  Feito à base de 
manteiga de cacau. A maior quantidade 
de leite permite uma cremosidade 
diferenciada e textura perfeita para cada 
aplicação  Embalagem em barra  de 1kg . 
Acondicionado em caixas de cx 10x 1kg . 
A embalagem deve conter data de 
validade,identificação da marca numero 
do lote, procedência composição. 

79 

Cobertura fracionada chocolate meio 
amargo : Cobertura confeiteiro 
fracionada não necessita temperagem ou 
choque térmico, garantindo mais 
praticidade e agilidade no preparo das 
receitas . Embalagem  barra 1kg . A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca numero 
do lote, procedência composição. 

80 Cobertura para sorvete sabor Caramelo 
1,3lt 

120 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Marvi 7,24 868,80 

81 Cobertura para sorvete sabor Chocolate 
1,3lt 

CANCELADO 

82 

Coco ralado em flocos:  coco ralado 
desidratado não acrescido de açúcar 
parcialmente desengordurado embalado 
em pct de 1kg 

110  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Coquil 13,98 1.537,80 

83 

Coco ralado seco: coco ralado 
desidratado não acrescido de açúcar 
parcialmente desengordurado embalado 
em pct de 1kg 

180 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Nutricoco 6,53 1.175,40 

84 

Coco ralado extra úmido: Coco ralado 
umedecido acrescido de açúcar 
parcialmente desengordurado embalado 
em pct1 kg 

85 

Cogumelo em conserva (inteiro): 
Champignon em conserva,com regulado 
de acidez cítrico. O produto não deve 
conter quantidades significativa de 
gorduras totais gorduras saturadas e 
gorduras trans embalagem pote de 2kg 
contendo informações do produto e 
validade 

86 

Cogumelos em conserva (fatiados): 
Cogumelo Champignon em conserva, 
com regulado de acidez cítrico. O produto 
não deve conter quantidades significativa 
de gorduras totais gorduras saturadas e 
gorduras trans embalagem pote de 2kg 

CANCELADO 
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contendo informações do produto e 
validade 

87 

Colorau 1kg : Condimento, apresentação 
industrial , materia- prima Colorau, 
aspecto físico pó tipo industrial aplicação 
culinaria em geral 

270 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Gisele 3,20 864,00 

88 

Conhaque 6x900ml: é o produto 
decorrente da destilação de vinho, 
geralmente contendo cerca de 40–60% 
de graduação alcoólica por volume. .  A 
embalagem de conter data de 
validade,identificação da marca, numero 
do lote procedência, composição. 

89 

Couscuz Marroquino: consiste num 
preparado de sêmola de cereais, 
principalmente o trigo. Produto embalado 
em caixa de 500g. A embalagem de 
conter data de validade,identificação da 
marca, numero do lote procedência, 
composição. 

CANCELADO 

90 
Cravo da índia moído Embalagem 
contendo 500g com identificação do 
produto e data de validade 

220 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Du Campo 34,00 7.480,00 

91 
Cravo da índia: Embalagem contendo 
500g com identificação do produto e data 
de validade 

CANCELADO 

92 

Creme de avelã: Creme de avelã com 
cacau 12 x 350 g. A embalagem de 
conter data de validade,identificação da 
marca, numero do lote procedência, 
composição. 

600 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Nutela 122,00 73.200,00 

93 

Creme de cebola embalagem com 1kg . A 
embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição. 

94 

CREME DE LEITE, UHT, teor de gordura 
20% a 25%, isento de glúten, 
embalagem de 200g. A embalagem deve 
conter: data de validade, identificação da 
marca, número do lote, procedência, 
composição. Padrão de qualidade 
Acondicionado em cx de papelão com 
27x200ml  gr 

95 

Damasco seco: Embalado em pacotes de  
500 gr transparente e atóxico com 
identificação do produto e data de 
validade. 

CANCELADO 

96 

Doce de leite: Ingredientes: leite, açúcar, 
glucose de milho amido de milho 
bicarbonato de sódio e conservador não 
contem glúten embalagem de  800g 
contendo informações do produto e prazo 
de validade. Acondicionado em caixas 
com 6 x 800gr, 

220 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Triângulo 26,88 5.913,60 

97 
Erva doce: Embalagem contendo 500gr 
com identificação do produto e prazo de 
validade 

98 

Extrato de tomate sachet 2kg Molho 
alimentício, composição básica 
concentrado de tomate/sal/açúcar e 
condimento aspecto físico pastosa 

99 
Farinha de mandioca:apresentação 
branca e crua tipo grupo seca subgrupo 
fina 20x1 kg 

CANCELADO 

100 
Farinha de rosca, material pão de trigo 
aplicação culinária em geral 20x500 
gramas 

180 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Sinha 27,50 4.950,00 
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101 
Farinha de trigo, Material trigo 
apresentação pó validade 6 meses 
10x1kg 

102 

Feijão branco: novo, grão inteiro, 
aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, 
fungos ou parasitas e livre de umidade; 
em pacotes de 20x500g; data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses, com registro no 
Ministério da Agricultura 

103 

Feijão carioca: novo, grão inteiro, 
aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, 
fungos ou parasitas e livre de umidade; 
em pacotes de 1Kg, acondicionados em 
fardos de 10x1kg ; data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 12 
meses, com registro no Ministério da 
Agricultura 

CANCELADO 

104 

Feijão fradinho: novo, grão inteiro, 
aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, 
fungos ou parasitas e livre de umidade; 
em pacotes de 10x1kg; data de 
fabricação e prazo de validade de no 
mínimo 12 meses, com registro no 
Ministério da Agricultura 

470  AL Comércio de 
Alimentos Ltda  

Kicaldo 29,90 14.053,00 

105 

Feijão preto: novo, grão inteiro, aspecto 
brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, 
pedras ou corpos estranhos, fungos ou 
parasitas e livre de umidade; em pacotes 
de1kg , acondicionados em fardos de 
10x1kg kg; data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 12 meses, com 
registro no Ministério da Agricultura 

106 

Fermento biológico seco: Componentes 
saccharomyces cerevisae e agente 
reidratação, tipo biológico seco 
variedades massa doce, aplicação 
fermentação longa/ massas salgadas ou 
semi doce  20 x 500 g 

107 
Fermento tipo químico em pó: 
variedades regular aplicação elaboração 
produtos panificação/ massas pct2kg 

CANCELADO 

108 

Figo em caldas : Ingredientes Figo 
selecionado Produto  imerso em liquido 
de cobertura,tamanho e coloração 
uniforme, acondicionada em latas com 
400g ,  devendo ser considerado como 
peso liquido o produto drenado. A 
embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição. Padrão 
de qualidade. Caixas 12 x 400 g 

110  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Olé 75,60 8.316,00 

109 

Flocos de milho : aspecto fisico flocos , 
isento de sujidade, mofo e fermentação, 
materia - prima milho pré-cozido,tipo 
enriquecido com ácido fólico e ferro 
(Flocos de milho fd 20x500gr ). A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, numero 
do lote,composição,procedência . 

110 

Granola em sachet: Granola tradicional, 
em sache de 30g. Ingredientes: aveia em 
flocos, mel, fibra e gérmen de trigo, 
açúcar mascavo, uva passa, flocos em 
cereais (trigo arroz, aveia e milho), 

CANCELADO 
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castanhas (caju e pará), flocos de milho, 
óleo vegetal, maçã desidratada, gergelim 
e malte de cereais. Com identificação do 
produto e prazo de validade. caixa com 
50un de 30g 

111 
Louro em folha 250gr: Condimento 
,apresentação seco em folhas materia -
prima louro aplicação alimentação 

200 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Du Campo 4,50 900,00 

112 

Fondant: Produto feito com o mais puro 
açúcar cristal refinado. Sua cor é branca, 
sabor doce, consistência firme e leve 
aroma de baunilha.  Utilizado como 
cobertura ou recheio de docinhos, pães 
doces, bombons ou na decoração de 
produtos de confeitaria e panificação. 
Embalado em pacotes de 2kg. A 
embalagem deve conter data de 
validade,identificação da marca, numero 
do lote,procedência composição. 

100 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Harold 15,00 1.500,00 

113 

Fubá de milho 20x1kg: aspecto fisico pó 
fino, isento de sujidade, mofo e 
fermentação, materia - prima milho pré-
cozido,tipo enriquecido com ácido fólico e 
ferro 

130 
 AL Comércio de 
Alimentos Ltda  

BSB 1,89 245,70 

114 Gelatina diet em pó sabor morango: 
36x10gr 

115 

Gelatina em pó incolor sem sabor: 
aplicação sobremesa pct 1 kg validade e 
garantia do produto: conforme o indicado 
pelo fabricante. 

116 

Gelatina em pó sabor abacaxi: aplicação 
sobremesa pct 1 kg validade e garantia 
do produto: conforme o indicado pelo 
fabricante. 

117 

Gelatina em pó sabor limão: aplicação 
sobremesa pct 1 kg validade e garantia 
do produto: conforme o indicado pelo 
fabricante. 

118 

Gelatina em pó sabor uva: aplicação 
sobremesa pct 1 kg validade e garantia 
do produto: conforme o indicado pelo 
fabricante. 

CANCELADO 

119 

Gergelim branco: Gergelim branco 
embalado em pacote de 500g. A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificações da marca, 
numero do lote,composição, procedência 

540 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

Gourmet 9,50 5.130,00 

120 

Gergelim preto: Gergelim preto 
embalado em pacote de 500g. A 
embalagem deve conter data de 
validade,identificações da marca, numero 
do lote,composição,procedência 

540 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

Gisele 9,60 5.184,00 

121 

Realçador de sabor: Glutamato 
monossódico, também conhecido como 
glutamato de sódio ou MSG, é o sal 
sódico do ácido glutâmico embalado em 
pacote de 1kg .  A embalagem deve 
conter data de validae, identificação da 
marca numero do lote, procedencia 
composição. 

122 

Goiabada cascão 700 g ingredientes 
goiaba e açucar com pedaços 
.embalagem  deve conter indentificação 
do produto e prazo de validade 

123 Goma de mascar sem açúcar sabor 
Canela 21x1 

124 
Goma de mascar sem açucar sabor 

CANCELADO 
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Herbal Freshment 21x1 unid . 

125 Goma de mascar sem açucar sabor 
Herbal Intense 21x1unid. 

126 Goma de mascar sem açúcar sabor 
Hortelã 21x1. 

127 Goma de mascar sem açucar sabor 
morango 21x1  unid 

128 Goma de mascar sem açúcar sabor Tutti 
Frutti 21x1 . 

129 

Gordura vegetal hidrogenada: Tipo 
específico de gordura formada por um 
processo de hidrogenação, quer seja 
natural (ocorrido no rúmen de animais 
artiodátilos) ou artificial. Embalado em 
pacote de 500g . A embalagem deve 
conter data de validae,identificação da 
marca numero do lote, procedencia 
composição .padão de qualidade 
.Produtos acondicionado em caixa com 
12x 500gr 

100 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME   Colmeia  5,50 550,00 

130 

Grão de bico: novo, composto de grãos 
inteiros e sadios, sem defeitos 
equebraduras, isento de sujidades, 
parasitas, larvas ou quaisquer 
materiaisestranhos, sem danos físicos ou 
mecânicos, embalado em pacote 
contendo 500gramas.  

1550 
 AL Comércio de 
Alimentos Ltda   Pacha  5,90 9.145,00 

131 

Leite condensado: Ingredientes: leite 
integral, açucar e lactose. Não contém 
gluten. Embalado em caixa tetra pak com 
395g. A embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição. 
tradicional lata 27x395ml 

CANCELADO 

132 

Leite de coco: - Embalagens de vidro de 
500ml . Acondicionado em caixas 
contendo data de fabricação e validade 
cx12x500ml 

670 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Bom Coco  

55,30 

37.051,00 

133 
Leite em pó: Embalagem aluminizada pct 
de 10x1kg. . Com data de fabricação e 
validade. 

CANCELADO 

134 

Leite Longa vida: - UHT, integral 
embalagem tetra pack com selo SIF, SIM 
ou SIE e validade de no minimo 04 
meses: acondicionado em cx  12x1lt 

15750 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Italac  

33,33 

524.947,50 

135 

Lentilha: Grãos selecionados embalado 
em pacotes de 500gr. A embalagem deve 
conter: data de validade, identificaçãoda 
marca, número do lote, procedência, 
composição. 

CANCELADO 

136 

Linhaça escura, Grãos selecionados 
embalado em pacotes de  1kg . A 
embalagem deve conter: data de 
validade, identificaçãoda marca, número 
do lote, procedência, composição. 

380 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Gisele  10,24 3.891,20 

137 

Macarrão - Fino tipo Espaguete GRANO 
DURO: de semolina ou sêmola, com 
ovos, embalado em pacotes de 500g 
acondicionado em fardos  . 18x500 gr 
com data de fabricação e prazo de 
validade de no minimo  06 meses 

138 

Macarrão - Fino tipo  Fusili / Parafuso 
GRANO DURO: de semolina ou sêmola, 
com ovos, embalado em pacotes de 500g 
acondicionado em fardos  . 18x500 gr 
com data de fabricação e prazo de 
validade de no minimo  06 meses 

CANCELADO 
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139 

Macarrão - Fino tipo Penne GRANO 
DURO: de semolina ou sêmola, com 
ovos, embalado em pacotes de 500g 
acondicionado em fardos  . 18x500 gr 
com data de fabricação e prazo de 
validade de no minimo  06 meses 

140 

Macarrão Penne integral GRANO DURO: 
Elaborada com sêmola de grano duro 
integral.  é um produto natural rico em 
fibras, proteínas . Produto embalado em 
pacote de 500g .E acondicionado em 
fardos de 20x500gr. A embalagem deve 
conter: data de validade, identificação da 
marca, número do lote, procedência, 
composição. 

141 

Macarrão fetuccinni GRANO DURO: 
Elaborada com sêmola de grano duro 
integral.  é um produto natural rico em 
fibras, proteínas . Produto embalado em 
pacote de 500g .E acondicionado em 
fardos de 24x500gr. A embalagem deve 
conter: data de validade, identificação da 
marca, número do lote, procedência, 
composição. 

142 

Macarrão - Fino tipo Talharim GRANO 
DURO: de semolina ou sêmola, com 
ovos, embalado em pacotes de 500g 
acondicionado em fardos  . 20x500 gr 
com data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo  06 meses 

143 

Maionese 250gr : emulsão cremosa, 100 
% vegetal, adicionada de condimentos, 
sem corantes, com cheiro e sabor 
característicos, embaladas frascos 
plástico com 250g, devidamente lacrado. 
A embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição. 

360  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

 Soya  1,28 460,80 

144 

Maionese 3kg: emulsão cremosa, 100 % 
vegetal, adicionada de condimentos, sem 
corantes, com cheiro e sabor 
característicos, embaladas em balde 
plástico com 03kg, devidamente 
lacrado.A embalagem deve conter: data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição.  

430 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 D'ajuda  11,39 4.897,70 

145 

Maionese Sachet: emulsão cremosa, 100 
% vegetal, adicionada de condimentos, 
semcorantes, com cheiro e sabor 
característicos, embaladas em sachet de 
aproximadamente 7g , devidamente 
lacrado.A embalagem deve conter: data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição.  

590 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Taki  6,35 3.746,50 

146 

Manteiga de garrafa: É obtida pelo 
cozimento do creme de leite bovino até 
que se evapore toda a água e restem 
apenas a gordura e as partículas sólidas 
da nata. Produtos envazado em garrefas 
de 900 ml. A embalagem deve conter: 
data de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição.Registro no SIF. Com prazo 
de validade minimo 30 dias 

147 
Margarina com 75% a 80% de lipídeos 
balde de 15kg,ingredientes: óleos 

CANCELADO 
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vegetais, liguido e hidrogenado, sem sal, 
lecitina de soja ,acido latico, sorbato de 
potassio e benzoato de sodio, acido 
citrico e BHT, sem adição de agua 

148 

Mel Puro de abelha. Embalagem pote de 
450g. A embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição.  

149 

Milho em conserva, grãos inteiros, 
imerso em liquido de cobertura, tamanho 
e coloração uniforme, acondicionada em 
lata com 02 quilogramas, 
semamassadura, ferrugem ou 
abaulamento, devendo ser considerado 
como peso liquido o produto drenado. A 
embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição.  

150 

Mistura para bolo sabor chocolate: Pre - 
mistura para seca para bolo  com 
finalidade de padornizar e reduzir o custo 
da produção. Produto embalado em saco 
de 5 kg. A embalagem deve conter: Data 
de validade,identificação da marca, 
numero do lote, procedencia,composição.  

100 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Ricooni  23,04 2.304,00 

151 

Molho de alho: Molho alimenticio 
composto por água alho,vinagre de 
alcool e condimentos,aplicação alimentos 
envazado em  garrafas de vidor ou 
plastico de 150ml.  Embalagem deve 
conter informações do produto e data de 
validade. Produtos acondicionado em 
caixa com  24 x 150 ml 

100  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

 Ciabon  34,50 3.450,00 

152 

Molho de Pimenta: Molho alimenticio 
composto por água pimenta vermelha 
mioda ,vinagre de alcool e 
condimentos,aplicação alimentos 
envazado em  garrafas de vidor ou 
plastico de 150ml .  Embalagem deve 
conter informações do produto e data de 
validade. Produtos acondicionado em 
caixa com  24 x 150 ml 

100 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME   Ciabon  23,98 2.398,00 

153 

Molho de pimenta vermelho: Molho 
alimentício composto pimenta tipo 
tabasco, aplicação alimentos envazado 
em  garrafas de Vidro ou plástico de 
59ml .  Embalagem deve conter 
informações do produto e data de 
validade. 

450 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME   Mendes  4,50 2.025,00 

154 

Molho de tomate: Molho alimenticio 
composto por um concentrado de tomate 
/ sal / açucar e condimentos aspecto 
fisico liquido pastosa.Embalado em  
sachet 2kg .  Embalagem deve conter 
informações do produto e data de 
validade. 

2390 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Val  6,28 15.009,20 

155 

Molho inglês Produtos preparado a base 
de extrato de carne acrescido de vinagre, 
agua, açucar, caramelo, sal cravo, canela 
e ingredientes permitidos, com aspecto, 
cor cheiro e sabor proprios insento de 
sujidades parasitas e larvas frasco 900ml 
ml embalagem deve conter informações 
do produto e data de validade 

156 

Molho shoyu: obtido pela fermentação da 
soja cozida, na forma líquida, cormarrom 
escura, isento de sujidades, 
acondicionado em frasco plástico ou 

CANCELADO 
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vidrotransparente atóxicos, com tampa 
inviolável e fechada com 
aproximadamente 900 mililitros. A 
embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca,número 
do lote, procedência, composição.  

157 

Mostarda: acondicionada em galão 
plásticos ou em sachet  de 
aproximadamente 3,3kg. A embalagem 
deve conter: data de validade, 
identificação da marca, número do lote, 
procedência, composição.  

520 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Cepera  

13,77 

7.160,40 

158 

Mostarda Sachet: acondicionada em 
sachet de aproximadamente 7gr. 
Aembalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição. Padrão 
de qualidade.  Produto acondicionado em 
caixa de  192x7g. 

159 

Noz moscada moída: moída - pacote de 
500 gramas. A embalagem deve conter: 
data de validade, identificação da marca, 
número do lote, 
procedência,composiçãopct 

160 

Nozes: Nozes selecionadas e 
inteiras,isento de sujidades, 
parasitas,larvas ou quaisquer materiais 
estranhos, embalado em pacote com 1kg  
atóxico. A embalagem deve conter: data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição. 

161 

Óleo de gergelim torrado: Oleo vegetal 
obtido atravez da torra do gergelim 
envazado em garrafas de 1 lt.  A 
embalagem deve conter data de validae, 
identificação da marca numero do lote, 
procedencia composição. 

162 

Óleo vegetal de Soja: refinado obtido de 
materia prima vegetal, isento de 
substancias tranggenicas a sua 
composição. Aspecto limpido e isento de 
impurezas, cor r odor caracterisiticos ; 
garrafas plasticas transparente de 
900ml, acondicionado em caixas com 20 
unidades; data de fabricação e prazo de 
validade de no minimo 12 meses . 

CANCELADO 

163 
Orégano desidratado: - Acondicionado 
em sacos de polietileno pacote 500 gr 
com data de fabricação e validade. 

230 
 AL Comércio de 
Alimentos Ltda   Quintal  8,50 1.955,00 

164 
Paçoca Rolha Embalada 56x1 

830 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Moreninha 
Rio  9,34 7.752,20 

165 

Palmito inteiro em conserva: Palmito de 
açaí ou pupunha simples contendo na 
embalagem 1,800 kg com identificação 
do produto e prazo de validade 

150  AL Comércio de 
Alimentos Ltda  

 Premium  

56,99 

9.403,35 

166 

Palmito picado: Palmito de açaí ou 
pupunha picados simples contendo na 
embalagem 1,800 kg com identificação 
do produto e prazo de validade 

450  AL Comércio de 
Alimentos Ltda  

 Premium  32,00 14.400,00 

167 

Pêssego em calda: ingredientes fruta 
pêssegos selecionados Produto  imerso 
em liquido de cobertura,tamanho e 
coloração uniforme, acondicionada em 
latas com 400g ,  devendo ser 
considerado como peso liquido o produto 
drenado. A embalagem deve conter: data 

257 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Olé  4,61 1.184,77 
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de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição. Padrão de 
qualidade.Produto acondicionado em 
caixas12 x 400 g 

168 

Pimenta branca: moída em pó,pacote de 
500g. A embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição 

CANCELADO 

169 

Pimenta calabresa: Em flocos, pacote de 
250g. A embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição 

180 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Gisele  5,12 921,60 

170 

Pimenta do reino em grãos preta: Em 
gãos, pacote de 500g. A embalagem 
deve conter: data de validade, 
identificação da marca, número do lote, 
procedência, composição 

230 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME   Du Campo  16,80 3.864,00 

171 

Pimenta do reino moída: moída, pacote 
de 500g. A embalagem deve conter: data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, composição 

160  GH Araujo Elias 
Alimentos ME  

 Du Campo  10,80 1.728,00 

172 

Pimenta em pó síria: moída, pacote de 
500g. A embalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência, composição 

CANCELADO 

173 

Polvilho doce de primeira qualidade 
embalado em saco de 25kg sem suijdade 
embalagem deve conter informações do 
produto e prazo de validade (fécula de 
mandioca) 25 kg 

110 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME   Caipira  48,00 5.280,00 

174 

Polvilho doce de primeira qualidade 
embalado em saco de 1kg transparente e 
atóxica sem suijdade embalagem deve 
conter informações do produto e prazo 
de validade produto acondicionado em 
fardo de 20x 1kg 

1500  AL Comércio de 
Alimentos Ltda  

 Do Zé  3,20 4.800,00 

175 

Proteína texturizada de soja clara, tipo 
caramelo, granulada, com 
aromacaracterístico, isento de sujidades, 
parasitas ou qualquer material estranho. 
Aembalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote,procedência, composição. Padrão 
de qualidade: Produto acondicionado em 
fardos  20x500gr 

CANCELADO 

176 

Proteína texturizada de soja escura, tipo 
caramelo, granulada, com 
aromacaracterístico, isento de sujidades, 
parasitas ou qualquer material estranho. 
Aembalagem deve conter: data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote,procedência, composição. Padrão 
de qualidade: Produto acondicionado em 
fardos 20x400gr 

790 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Sinhá  44,26 34.965,40 

177 

Quinoa em grãos: Quinua em grãos 
embalado em pacotes de 1kg a 
embalagem deve conter : data de 
validade, identificação da marca, numero 
do lote, procedencia e compesição . 

140 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME   Du Campo  37,80 5.292,00 

178 
Sal tipo grosso: aplicação alimenticia, 
teor máximo de sodio 360mg/g, refinado 
e iodado fd 10x1kg 

CANCELADO 

179 
Sal tipo fino, aplicação alimenticia, teor 
máximo de sodio 360mg/g, refinado e 
iodado 10x1 Kg 

1530 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Rei  8,96 13.708,80 

180 
Sal sachet: aplicação alimenticia, teor 

CANCELADO 
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máximo de sodio 360mg/g, refinado e 
iodado cx com 2000x1gr 

181 

Soja em grãos: Soja em grão de primeira 
qualidade pacote contendo 10x500g 
acondicionado em saco plastico 
transparente e atóxico isento de material 
terroso, suijdades e mistura de outras 
variedades e especies a embalagem deve 
conter identificação do produto e prazo 
de validade . 

182 

Tapioca granulada: embalada em pacote 
de 1kg e acondicionado em fardos de 
10x1kg . A embalagem deve conter data 
de validade, identificação da marca, 
numero do lote procedência, composição. 
Padrão de qualidade   . 

183 
Tempero tipo completo sem pimenta: 
condimentado e concentrado aplicação 
uso culinario em geral pote 1 kg 

140 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 Ariane  3,30 462,00 

184 

Tomate seco em conserva, oleo vegetal, 
oregano, sal, conservadores benzoato de 
sodio e sorbato de potassio. Embalagem 
pote 2,100 kg. A embalagem deve 
conter: data de validade, identificação da 
marca, número do lote, procedência, 
composição. Padrão de qualidade. 

920 
 BBR 15 Comercio de 

Mercadorias e 
Serviços Ltda  

 La 
Violetera  

31,24 

28.740,80 

185 

Trigo para kibe: Trigo para kibe , com 
aroma característico, isento de sujidades, 
parasitas,larvas ou quaisquer materiais 
estranhos, embalado em pacote com 5 
kgr  atóxico. A embalagem deve conter: 
data de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência, 
composição. Padrão de qualidade: 

186 

Uva passa clara: Uvas passas clara sem 
semente embalagem trasparente e 
atóxica pct 1 kg. Embalagem deve conter 
informações do produto e data de 
validade 

187 

Uva passa escura: Uvas passas escuras 
sem semente embalagem trasparente e 
atóxica pct 1 kg. Embalagem deve conter 
informações do produto e data de 
validade 

188 
Vinagre de alcool: fermentado acético de 
frutas, cereais ou de álcool. Padronizado, 
pasteurizado 12x750ml 

CANCELADO 

189 
Vinagre de arroz: fermentado acético de 
frutas, cereais ou de álcool. Padronizado, 
pasteurizado 12x750 ml 

100 
 GH Araujo Elias 
Alimentos ME   Castelo  35,30 3.530,00 

190 
Vinagre de maçã: fermentado acético de 
frutas, cereai sou de álcool. Padronizado, 
pasteurizado 12x750ml 

191 

Vinagre de vinho branco: materia-prima 
vinho branco, tipo macio, acidez 4,50 
aspecto fisico liquido visual limpido e 
sem depositos 750 ml 

192 

Vinagre de vinho tinto: materia- prima 
vinho tinto, tipo acentuado, acidez 4,50 
aspecto fisico liquido visual limpido e 
sem depositos 750 ml 

193 Vinho branco seco: classe leve teor 
açucar seco 4,6l 

194 Vinho tinto seco: classe mesa teor açucar 
seco 4,6l 

195 Wasabi: Tempero em pó utilizado na 
culianria japonesa feito da planta 

CANCELADO 
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wasabia japonica (raiz forte)  embalado 
em pacotes de 1 kg a embalagem deve 
conter: data de validade, identificação da 
marca, numero do lote, procedencia e 
composição . 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou 
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
 
 
 

Fabrício da Silva Gama 
Presidente 

 
 
 

Weslane de Oliveira Santos 
Membro 

 Tamires Silva Filho 
Membro 

 


