
 

 

 

     

Página 1 de 11 
 

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE. 
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/ 

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA 
Paço Municipal 

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 022/2022  
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGO DE PROCESSO Nº 085/2022 

 

Assunto: Contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento de gêneros 
alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da 
Mata – PE. 
 

A Secretária de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania e o 
Secretário de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, no uso de suas atribuições legais de 
sua competência atribuída pela legislação municipal, tendo como prerrogativas os regramentos 
estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93: 

 
Considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta 

Prefeitura, assim como a justificativa oriunda da demandante, dentre outras ponderações, aponta a 
legalidade da Dispensa de licitação para contratação almejada com base nos regramentos do inciso 
IV do art. 24 do Estatuto Federal Licitatório, Lei 8.666/93. 

 
DECIDE. 
 
Tendo como princípio o interesse da Administração Pública, e com fundamento no inciso IV 

do art. 24 do Estatuto Federal Licitatório, Lei 8.666/93, Dispensa de licitação para Contratação 
emergencial de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho 
e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da Mata – PE, em favor da empresa abaixo 
indicada, em razão de ter apresentado o menor valor para fornecimento dos itens constantes do 
termo de referência, conforme segue: 

 
I. J&B CARNES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.969.521/0001-33, com o valor global de 
R$ 324.938,48 (trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito 
centavos), sendo para o Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 266.300,70 (duzentos e sessenta e seis 
mil, trezentos reais e setenta centavos) e para o Fundo da Assistência Social o valor de R$ 58.637,78 
(cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), conforme quadro abaixo: 
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ITEM  DESCRIÇÃO  UND.  QUAT. 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

1 

AÇÚCAR CRISTAL: Açúcar, tipo: cristal, prazo vali-
dade mínimo: 12 meses. Obtido pela mistura da 
cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio e 
sabor doce, isento de sujidade, parasitas, materiais 
terrosos e detritos animais ou vegetais. Acondicio-
nados em embalagens de 1 kg. CÓD.463989 

KG 864 4,57  R$        3.948,48  

2 

ADOÇANTE: aspecto físico: líquido transparente, 
ingredientes: sucralose, prazo validade: 1 anos, 
tipo: dietético, características adicionais: bico 
dosador. CÓD. 407523 

UND 100ml 72 4,79  R$           344,88  

3 

ARROZ PARBOLIZADO: Arroz beneficiado, tipo: 
parboilizado, subgrupo: polido, classe: longo fino, 
qualidade: tipo 1.Constituídos de grãos inteiros, 
com teor de umidade máxima de 15% isento de 
sujidades e misturas de outras variedades e espé-
cies, acondicionados em sacos de 1 kg. 
CÓD.458908 

KG 865 4,19  R$        3.624,35  

4 
AVEIA EM FLOCOS FINOS: Aveia beneficiada, clas-
se: branca, apresentação: em flocos finos, presença 
de glúten: contém glúten. CÓD.460501 

EMB 200G 309 6,89  R$        2.129,01  

5 
AZEITE EXTRA VIRGEM: espécie vegetal: de oliva, 
tipo: puro, teor da acidez: extravirgem - menor que 
0,8%. CÓD.463696 

UND 500ML 30 24,7  R$           741,00  

6 

BISCOITO DOCE: Biscoito, apresentação: redondo, 
sabor: maizena, classificação: doce, características 
adicionais: sem recheio, tipo: maria, aplicação: 
alimentação humana, prazo validade: 1 
ano.CÓD.232236 

PCT 350G  630 4,45  R$        2.803,50  

7 

BOLACHA SALGADA: Tipo cream cracker, sabor: 
amanteigado, características adicionais: salgada, 
tipo: bolacha, ingredientes: farinha de trigo, água, 
manteiga, gordura vegetal. CÓD.466407  

PCT 350G  500 4,45  R$        2.225,00  

8 

CAFÉ EM PÓ: Café, apresentação: torrado moído, 
intensidade: média, tipo: tradicional, empacota-
mento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses. 
De primeira qualidade, embalado em sacos de 
250g. CÓD.463591 

PCT. 250G 462 9,5  R$        4.389,00  

9 
CALDO DE CARNE: Meio de cultura., tipo : caldo 
carne cozida, apresentação: tablete. Unidades de 
19g. CÓD.241572 

CX COM 24 
UNI  6 13,99  R$              83,94  

10 
CALDO DE GALINHA: Meio de cultura., tipo : caldo 
galinha, apresentação: tablete. Unidades de 19g. 
CÓD.241571 

CX COM 24 
UNI  6 13,99  R$              83,94  

11 
CANELA EM PÓ: Condimento, tipo: canela, apre-
sentação: pó. CÓD.463872 EMB  50G 93 3,72  R$           345,96  

12 

CHÁ: Chá alimentação, tipo: chá de ervas, uso: 
alimentício, apresentação: sachê com 2g, caracte-
rísticas adicionais: prazo validade mínimo de 12 
meses. CÓD.328318 

CX 10G 206 4,79  R$           986,74  

13 COLORAU: Condimento, tipo: urucum, apresenta- KG 55 8,79  R$           483,45  
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ção: pó. de coloração vermelho intenso, com as-
pecto, cor e sabor próprios, isentos de materiais 
estranhos a sua espécie, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico, resistente e herme-
ticamente vedado. CÓD.463937 

14 
CREME DE LEITE: Creme de leite, teor gordura: 21 
a 40% de gordura, processamento: uht. 
CÓD.446534  

UND. 200G 243 3,99  R$           969,57  

15 

CREMOGEMA: Amido , material: milho, aplicação: 
mingau, características adicionais: pó. Tipo cremo-
gema, com açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais 
(cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante 
urucum. Embalagem intacta e livre de contaminan-
tes. Sabor chocolate. CÓD.310412 

UND. 200G 774 9,5  R$        7.353,00  

16 COMINHO: Condimento, tipo: cominho, apresenta-
ção: pó. CÓD.463891 

KG 17 21,69  R$           368,73  

17 ERVILHA: Legume em conserva, tipo: ervilha. 
CÓD.462823 

UND. 200G 72 3,69  R$           265,68  

18 
EXTRATO DE TOMATE: Massa de tomate, tipo: 
extrato concentrado, composição: tradicional, 
apresentação: creme. CÓD.459670 

EMB 340G 520 4,19  R$        2.178,80  

19 

FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca, 
grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe: fina, 
aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez. CÓD. 
458920 

KG 252 4,19  R$        1.055,88  

20 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: Farinha de 
trigo, grupo: doméstico, tipo: tipo 1, especial, 
ingrediente adicional: com fermento, fortificada 
com ferro e ácido fólico. CÓD.460265 

KG 106 7,69  R$           815,14  

21 

FEIJÃO MACASSAR: Leguminosa, variedade: feijão 
macassar, tipo: tipo 1. isento de sujidades e mistu-
ras de outras variedades e espécies, acondiciona-
dos em sacos plásticos de 1 kg.CÓD.464567 

KG 145 8,79  R$        1.274,55  

22 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1: Leguminosa, varieda-
de:  feijão mulatinho tipo: 1. Novo, constituídos de 
grãos inteiros e sadios com unidade permitida de 
15%, isento de sujidades e misturas de outras 
variedades e espécies, acondicionados em sacos 
plásticos de 1 kg.  Com validade, no mínimo, de 6 
meses. CÓD.464566 

KG 387 8,69  R$        3.363,03  

23 

FEIJÃO PRETO: Leguminosa, variedade: feijão 
preto, tipo: tipo 1. Novo, constituídos de grãos 
inteiros e sadios com unidade permitida de 15%, 
isento de sujidades e misturas de outras varieda-
des e espécies, acondicionados em sacos plásticos 
de 1 kg. Com validade, no mínimo, de 6 meses. 
CÓD.464552 

KG 88 8  R$           704,00  

24 
FERMENTO: Fermento, tipo: químico, apresenta-
ção: pó. CÓD. 459586 UND 100G 3 9,69  R$              29,07  

25 
FLOCÃO DE MILHO:  Farinha de milho, grão: ama-
relo, tipo: flocada, apresentação: pré-cozida, carac-
terística adicional: transgênico. CÓD.459017 

PCT500G 720 2,29  R$        1.648,80  



 

 

 

     

Página 4 de 11 
 

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE. 
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/ 

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA 
Paço Municipal 

 

26 
LEITE DE COCO: Leite coco, tipo: magro, caracterís-
tica adicional: teor de gordura reduzida. 
CÓD.464012 

UND 500ML 138 8,29  R$        1.144,02  

27 
LEITE EM PÓ DESNATADO: Leite em pó, origem: de 
vaca, teor gordura: desnatado, solubilidade: instan-
tâneo. CÓD.446021 

PCT 200G  186 9,69  R$        1.802,34  

28 
LEITE EM PÓ INTEGRAL: Leite em pó, origem: de 
vaca, teor gordura: integral, solubilidade: não 
instantâneo. CÓD.459637 

PCT200G 2575 9,23  R$     23.767,25  

29 
MACARRÃO ESPAGUETE: Macarrão, teor de umi-
dade: massa seca, base da massa: de farinha de 
trigo, apresentação: espaguete. CÓD.458951 

PCT 500G 949 4,19  R$        3.976,31  

30 
MACARRÃO TALHARIM: Macarrão, teor de umida-
de: massa seca, base da massa: de sêmo-
la,semolina, apresentação: talharim. CÓD. 458961 

PCT 500G 75 4,89  R$           366,75  

31 
MAIONESE: Molho de mesa, tipo: maionese, com-
posição: tradicional, apresentação: creme, adicio-
nal:em bisnaga. CÓD.459658 

UND 200G 72 3,49  R$           251,28  

32 MAISENA: Amido, base: de milho. CÓD.459077 UND 500G  150 8,79  R$        1.318,50  

33 MILHO DE MUNGUZÁ: Milho, tipo: grão, aplicação: 
mungunzá (canjica). CÓD.279262 

PCT 500G 120 4,35  R$           522,00  

34 
MILHO VERDE: Legume em conserva, tipo: milho 
verde. CÓD.462824 UND 200G 108 3,69  R$           398,52  

35 
ÓLEO DE SOJA: Óleo vegetal comestível, tipo: puro, 
espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1. 
CÓD.463692 

UND 900ML 500 10,29  R$        5.145,00  

36 

VINAGRE: Vinagre. Produto natural fermentado 
acético simples, isentos de corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e minerais orgânicos e minerais 
estranhos, livre de sujidades, material terroso, 
detritos de animais e vegetais, acondicionado em 
frasco plástico de 500 ml e com tampa inviolável 
hermeticamente fechada. Conservante: metabis-
sulfato de sódio(INS 223), acidez volátil 
4,0%.CÓD.217091 

UND 500ML 214 2,69  R$           575,66  

37 
SAL: Sal, tipo: refinado, aplicação: alimentícia, teor 
máximo sódio: 390 mg,g, aditivos: iodato de potas-
sio. CÓD.461092 

KG 118 1,79  R$           211,22  

38 

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO: apresen-
tação: pó, sabor: tradicional, prazo validade míni-
mo: 18 meses, característica adicional: enriquecido 
com vitaminas.CÓD.463554 

UND 400G 48 6,99  R$           335,52  

39 

FARINHA LÁCTEA: Cereal matinal,lanches, tipo: 
farinha láctea, ingredientes principais: trigo e leite, 
ingredientes adicionais: fortificado com vitaminas e 
minerais. CÓD.463974 

KG 3 23,45  R$              70,35  

40 

SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE: Peixe em 
conserva, variedade: sardinha, apresentação: 
descabeçada e eviscerada, meio de cobertura: com 
molho de tomate. CÓD.449007 

UND 125G 386 4,59  R$        1.771,74  

41 MILHO PARA PIPOCA, grupo: duro, classe: amare-
la, qualidade: tipo 1, formato estourado: tipo irre-

PCT 500G 40 4,35  R$           174,00  
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gular. CÓD.462122 

42 

MISTURA PARA MINGAU: Tipo mucilon, mingau 
instantâneo, apresentação: flocos finos, compo-
nentes: farinha arroz, açúcar, vitaminas, sais mine-
rais. CÓD.235874 

KG 6 7,19  R$              43,14  

43 

ACÉM DESOSSADO: Carne bovina in natura, tipo 
corte: acém, sem osso, apresentação: cortada em 
cubos, estado de conservação: congelado(a). Carne 
congelada de 1ª qualidade, para bife, não amoleci-
do e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. inspecionado pelo 
ministério da agricultura (sif ou sie). CÓD.476495 

KG 691 31,79  R$     21.966,89  

44 

COXÃO MOLE: Carne bovina in natura, tipo corte: 
coxão mole, apresentação: fatiada em bife, estado 
de conservação: congelado(a). Carne congelada de 
1ª qualidade, para bife, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. inspecionado pelo ministério da 
agricultura (sif ou sie). CÓD.448214 

KG 570 41,36  R$     23.575,20  

45 

CALABRESA: Embutido, tipo: linguiça calabresa, 
tamanho: grossa, tipo preparação: defumada, 
estado de conservação: resfriado(a). Não amoleci-
do e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. inspecionado pelo 
ministério da agricultura (sif ou sie). CÓD.447702 

KG 225 28,25  R$        6.356,25  

46 

CARNE MOÍDA: Carne bovina in natura, tipo corte: 
paleta (pá), apresentação: moida, estado de con-
servação: congelada. Não amolecido e nem pega-
josa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro 
e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasi-
tos e larvas. inspecionado pelo ministério da agri-
cultura (sif ou sie).  CÓD.447393 

KG 450 16,49  R$        7.420,50  

47 

CHARQUE: Carne salgada, tipo corte: ponta de 
agulha - charque, origem: bovina, apresentação: 
em mantas, estado de conservação: seco(a). Com 
cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e 
sabor próprio, com ausência de sujidades, parasi-
tos e larvas. inspecionado pelo ministério da agri-
cultura (sif ou sie). Acondicionadas em embalagens 
de 5kg. CÓD.447734 

KG 614 31,99  R$     19.641,86  

48 

COXA COM SOBRECOXA: Carne de ave in natura, 
tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, 
apresentação: inteiro, estado de conservação: 
congelado(a), processamento: com pele, com osso. 
CÓD.447636 

KG 1254 17,49  R$     21.932,46  

49 
FÍGADO BOVINO: Carne bovina in natura, tipo 
corte: fígado, apresentação: peça inteira, estado de 
conservação: congelado(a). CÓD.447484 

KG 216 18,49  R$        3.993,84  

50 FILÉ DE FRANGO: Carne de ave in natura, tipo 
animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresenta- KG 1274 24,75  R$     31.531,50  
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ção: fatiado, estado de conservação: congelado(a), 
processamento: sem pele, sem osso. Não amoleci-
do e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. inspecionado pelo 
ministério da agricultura (sif ou sie). CÓD.447581 

51 

MORTADELA: Frios, variedade: mortadela de fran-
go, tipo preparação: defumado, apresentação: 
fatiado e embalados à  vácuo. estado de conserva-
ção: resfriado(a). Não pegajoso, cor própria sem 
manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. inspecio-
nado pelo ministério da agricultura (sif ou sie). 
CÓD.447779 

KG 144 13,99  R$        2.014,56  

52 

QUEIJO MUSSARELA: Queijo, origem: de vaca, 
variedade: muçarela, apresentação: fatiado emba-
lado à vácuo. Não pegajoso, cor própria sem man-
chas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. inspecio-
nado pelo ministério da agricultura (sif ou sie). 
CÓD.446636 

KG 104 40,99  R$        4.262,96  

53 

OVOS DE GALINHA: Ovo, origem: galinha, grupo: 
branco, classe: a, tipo: jumbo. Isento de sujidades, 
fungos e substâncias tóxicas , acondicionados em 
bandejas apropriada com 30 unidades, com inspe-
ção do SIF. CÓD.467577 

UND 14590 0,54  R$        7.878,60  

54 

SALSICHA DE FRANGO: Embutido, tipo: salsicha de 
frango, tipo preparação: cozida, estado de conser-
vação: resfriado(a). Carne mecanicamente separa-
da de frango, carne de frango, pele de frango, 
água, gordura de frango, proteina de soja, sal, 
amido, açúcar, alho, óleo de soja, estabilizantes: 
tripolifosfato de sódio, pirofosfato dissódico, real-
çador de sabor: glutamato monossódico, aromati-
zantes, aromas naturais de fumaça, pimenta bran-
ca, alho e páprica, antioxidante: isoascorbato de 
sódio, conservador: nitrito e corante: urucum. 
Etiquetado com data e validade e selo do sif.  
CÓD.448524 

KG 306 9,99  R$        3.056,94  

55 

CARNE DE PALETA: Carne bovina in natura, tipo 
corte: paleta (pá), apresentação: cortada em cu-
bos, estado de conservação: congelado(a).  Não 
amolecido e nem pegajoso, cor própria sem man-
chas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. inspecio-
nado pelo ministério da agricultura (sif ou sie). 
CÓD.449723 

KG 24 33,69  R$           808,56  

56 

BEBIDA LÁCTEA: Obtido de leite pasteurizado com 
consistência cremosa ou firme, em embalagens de 
1 litro, com validade no máximo de 45 dias. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informação nutricio-
nal, n° do lote, data de validade, quantidade do 

LT 120 4,99  R$           598,80  
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produto, n° de registro, do Ministério da Agricultu-
ra/   SIF   e   carimbo   de inspeção. Suco, apresen-
tação: polpa congelada, sabor: morango, tipo: 
natural, características adicionais: gelatinosa, tipo 
uso: fabricação iogurte. CÓD.306045 

57 

MARGARINA VEGETAL COM SAL: Gordura vegetal, 
tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição 
básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal. 
CÓD.463699 

KG 420 13,49  R$        5.665,80  

58 

PRESUNTO MAGRO: Frios, variedade: presunto de 
peru, tipo preparação: pré-cozido, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionado em embalagem 
plástica, atóxica e devidamente inspecionado pelo 
s.i.f. peso de 1 kg. CÓD.447776 

KG 24 21,69  R$           520,56  

59 

QUEIJO COALHO: Queijo, origem: de vaca, ; peça, 
variedade: coalho, tipo: fresco, tipo coalho tipo a, 
embalado em plástico, inspecionado pelo s.i.f.  
CÓD.447072 

KG 36 27,79  R$        1.000,44  

60 
ACHOCOLATADO: Apresentação: líquido; sabor 
tradicional, enriquecido com vitaminas; prazo de 
validade mínimo de 6 meses. CÓD.463550  

EMB 200ML 120 1,95  R$           234,00  

61 
PÃO FRANCÊS: Pão, base: de farinha de trigo refi-
nada, tipo: tipo françês,branco,de sal. CÓD. 460380 KG 1110 14,89  R$     16.527,90  

62 
PÃO SEDA: Pão, base: de farinha de trigo refinada 
e manteiga, tipo: semi-doce, tipo adicional: bisna-
ga, careca,seda. CÓD.465551 

UND 50G 30 0,99  R$              29,70  

63 

ABACAXI: Fruta, tipo: abacaxi pérola, apresenta-
ção: natural, maturação adequada para consumo, 
textura e consistência de fruta fresca, fruto livre de 
defeito como podridão, passado, amassado. 
CÓD.464374 

KG 366 3,69  R$        1.350,54  

64 

ALHO: Condimento, tipo: alho, apresentação: 
natural, adicional: cabeça. Bulbo inteiro, nacional, 
boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e 
larvas. CÓD.463938 

KG 84 23,49  R$        1.973,16  

65 

BANANA DA TERRA Fruta, tipo: banana da terra , 
banana comprida, apresentação: natural. em pen-
cas, de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, sem danos físicos e 
mecânicos, sem danificação do manuseio e trans-
porte, acondicionada em embalagem apropriada. 
CÓD.464377 

UND 2680 1,59  R$        4.261,20  

66 

BANANA PACOVAN: Fruta, tipo: banana pacovan, 
apresentação: natural. de boa qualidade, lavada, 
não deverá apresentar golpes ou danos por qual-
quer lesão de origem física ou mecânica que afete 
sua aparência. CÓD.464379 

UND 4260 0,69  R$        2.939,40  
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67 

BATATA DOCE: Legume in natura, tipo: batata 
doce. de boa qualidade, lavada, não deverá apre-
sentar golpes ou danos por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica que afete sua aparência. 
CÓD.463753 

KG 906 3,69  R$        3.343,14  

68 

BATATA INGLESA: Legume in natura, tipo: batata 
inglesa, tamanho: grande, de boa qualidade, lava-
da, não deverá apresentar golpes ou danos por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete sua aparência. CÓD.468302 

KG 894 4,89  R$        4.371,66  

69 

BETERRABA: Legume in natura, tipo: beterraba. de 
boa qualidade, lavada, não deverá apresentar 
golpes ou danos por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete sua aparência. 
CÓD.463767 

KG 66 5,99  R$           395,34  

70 

CEBOLA: Legume in natura, tipo: cebola branca, de 
primeira qualidade. Tamanho médio a grande. 
Casca íntegra, sem fungos, consistência firme; sem 
indício de germinação e embalada adequadamen-
te. CÓD.463781 

KG 714 4,99  R$        3.562,86  

71 

CENOURA: Legume in natura, tipo: cenoura.Sem 
rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida. 
CÓD.463770 

KG 712 3,79  R$        2.698,48  

72 

CHUCHU: Legume in natura, tipo: chuchu verde. de 
boa qualidade, lavado, não deverá apresentar 
golpes ou danos por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete sua aparência. 
CÓD.463778 

KG 301 3,39  R$        1.020,39  

73 

COENTRO: Condimento, tipo: coentro, apresenta-
ção: natural. Coloração verde brilhante, livre de 
lesões físicas e mecânicas e isentos de larvas e 
parasitas e qualquer contaminante que afete as 
características próprias do produto. CÓD.463876 

MOLHO  888 1,99  R$        1.767,12  

74 

COUVE: Verdura in natura, tipo: couve. fresca, de 
primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujida-
des, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecâni-
cos oriundos do manuseio e transporte.  
CÓD.463822 

KG  42 4,49  R$           188,58  

75 

PIMENTÃO: Legume in natura, tipo: pimentão 
verde. De primeira qualidade. Tamanho médio a 
grande. Casca íntegra, sem fungos, consistência 
firme; sem indício de germinação e embalada 
adequadamente. CÓD.463809 

KG 212 5,89  R$        1.248,68  

76 

INHAME: Legume in natura, tipo: inhame. : De 
primeira qualidade. Tamanho médio a grande. 
Casca íntegra, sem fungos, consistência firme; sem 
indício de germinação e embalada adequadamen-
te. CÓD.463789 

KG 1200 4,49  R$        5.388,00  
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77 

LARANJA: Fruta, tipo: laranja pera, apresentação: 
natural, fresca, de primeira, livre de resíduos de 
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, tamanho 
e coloração uniformes, devendo ser bem desenvol-
vida e madura, com polpa firme e intacta. 
CÓD.464393 

KG 215 6,99  R$        1.502,85  

78 

LIMÃO: Fruta, tipo: limão taiti, apresentação: 
natural. fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madu-
ro, com polpa firme e intacta. CÓD.464398 

KG 78 3,9  R$           304,20  

79 

MAÇÃ: Maçã in natura, espécie: argentina.De 
primeira qualidade. Tamanho médio a grande. 
Casca íntegra, sem fungos, consistência firme; sem 
indício de germinação e embalada adequadamen-
te. CÓD.256114 

KG 123 9,99  R$        1.228,77  

80 

MACAXEIRA: tipo: mandioca, preparo: in natura, 
apresentação: de boa qualidade, não deverá apre-
sentar golpes ou danos por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica que afete sua aparência. 
CÓD:463795 

KG 900 4,49  R$        4.041,00  

81 

MAMÃO: Fruta, tipo: mamão formosa, apresenta-
ção: natural. De primeira qualidade. Tamanho 
médio a grande. Casca íntegra, sem fungos, consis-
tência firme. CÓD.464405 

KG 690 3,69  R$        2.546,10  

82 

MELANCIA: Fruta, tipo: melancia vermelha, apre-
sentação: natural. De primeira qualidade. Tamanho 
médio a grande. Casca íntegra, sem fungos, consis-
tência firme. CÓD.464418 

KG 890 2,99  R$        2.661,10  

83 
MELÃO: De primeira qualidade. Tamanho médio a 
grande. Casca íntegra, sem fungos, consistência 
firme. CÓD.464422 

KG 615 3,8  R$        2.337,00  

84 

REPOLHO: Verdura in natura, tipo: repolho branco 
, verde. De primeira qualidade,tamanho médio, 
casca íntegra, sem fungos, consistência firme. 
CÓD.463839 

KG 306 3,99  R$        1.220,94  

85 

TOMATE: Legume in natura, tipo: tomate italiano. 
De boa qualidade, não deverá apresentar danos de 
ordem física, mecânica ou biológica que afete a sua 
aparência. CÓD.463805 

KG 724 4,19  R$        3.033,56  

86 

ALFACE: Verdura in natura, tipo: alface americana, 
fresca, de primeira, tamanho e coloração unifor-
mes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intac-
ta. Isenta de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal. Livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. CÓD.463830 

KG 66 4,3  R$           283,80  

87 

GOMA DE TAPIOCA: Amido, base: de mandioca, 
grupo: tapioca, subgrupo: goma, características 
adicionais: massa hidratada para tapioca, sem 
sabor. CÓD.465693 

KG 36 3,5  R$           126,00  
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88 

UVA: Fruta, tipo: uva itália, apresentação: natural, 
ótima qualidade, fresca, livre de resíduos, de ferti-
lizantes, livre de sujidades, tamanho e cor unifor-
mes, devendo ser bem desenvolvido e maduro. 
CÓD.464438 

KG 48 14,49  R$           695,52  

89 

MANGA: Fruta, tipo: manga espada, apresentação: 
natural. De primeira qualidade. Tamanho médio a 
grande. Casca íntegra, sem fungos, consistência 
firme. CÓD.464408 

KG 96 5,99  R$           575,04  

90 
GOIABA: Fruta, tipo: goiaba vermelha, apresenta-
ção: natural. Casca íntegra, sem fungos, consistên-
cia firme. CÓD.464392 

KG 82 4,99  R$           409,18  

91 

POLPA DE GOIABA:  Polpa de fruta, tipo: goiaba, 
apresentação: congelada. Deve ser extraída da 
fruta in natura parte comestível do fruto através de 
processo tecnológico adequado. produto não 
fermentado, não concentrado, não alcoólico, não 
contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza não diluído ter vali-
dade de 24 meses após a data de fabricação, acon-
dicionada em embalagem apropriada. O produto 
deverá ser congelado e transportado sob refrigera-
ção, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada 
conforme legislação vigente contendo o número de 
registro no órgão competente. CÓD.464514 

KG 192 9,49  R$        1.822,08  

92 

POLPA DE CAJU  Polpa de fruta, tipo: caju apresen-
tação: congelada. Deve ser extraída da fruta in 
natura parte comestível do fruto através de pro-
cesso tecnológico adequado. produto não fermen-
tado, não concentrado, não alcoólico, não contém 
glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de 
qualquer natureza não diluído ter validade de 24 
meses após a data de fabricação, acondicionada 
em embalagem apropriada. O produto deverá ser 
congelado e transportado sob refrigeração, a em-
balagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme 
legislação vigente contendo o número de registro 
no órgão competente. CÓD.464511 

KG 108 9,89  R$        1.068,12  

93 

POLPA DE ACEROLA  Polpa de fruta, tipo: acerola 
apresentação: congelada. Deve ser extraída da 
fruta in natura parte comestível do fruto através de 
processo tecnológico adequado. produto não 
fermentado, não concentrado, não alcoólico, não 
contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza não diluído ter vali-
dade de 24 meses após a data de fabricação, acon-
dicionada em embalagem apropriada. O produto 
deverá ser congelado e transportado sob refrigera-
ção, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada 
conforme legislação vigente contendo o número de 
registro no órgão competente. CÓD.464484 

KG 108 8,49  R$           916,92  

94 
POLPA DE MARACUJÁ:  Polpa de fruta, tipo: mara-
cuja apresentação: congelada. Deve ser extraída da 

KG 108 11,49  R$        1.240,92  
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fruta in natura parte comestível do fruto através de 
processo tecnológico adequado. produto não 
fermentado, não concentrado, não alcoólico, não 
contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza não diluído ter vali-
dade de 24 meses após a data de fabricação, acon-
dicionada em embalagem apropriada. O produto 
deverá ser congelado e transportado sob refrigera-
ção, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada 
conforme legislação vigente contendo o número de 
registro no órgão competente. CÓD.464474 

95 

POLPA DE CAJA:  Polpa de fruta, tipo: cajá apresen-
tação: congelada. Deve ser extraída da fruta in 
natura parte comestível do fruto através de pro-
cesso tecnológico adequado. produto não fermen-
tado, não concentrado, não alcoólico, não contém 
glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de 
qualquer natureza não diluído ter validade de 24 
meses após a data de fabricação, acondicionada 
em embalagem apropriada. O produto deverá ser 
congelado e transportado sob refrigeração, a em-
balagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme 
legislação vigente contendo o número de registro 
no órgão competente. CÓD.464485 

KG 109 11,99  R$        1.306,91  

VALOR TOTAL  R$   324.934,98  

 
 
Ratifico/Homologo por este termo, o Processo nº 085/2022 - Dispensa de Licitação nº 

022/2022. 
 
Publique-se. 

São Lourenço da Mata, 29 de setembro de 2022. 
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ALBA CLÉIA DE AGUIAR BEZERRA 

SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL, MULHER, 
TRABALHO E PROMOÇÃO À CIDADANIA  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 

 


