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ITENS DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO CATMAT

UNIDADE 

DE                        

MEDIDA
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DE (PROAES 

153058)

QUANTIDAD

E TOTAL 
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OR E 
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TES

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

(unitário) (R$)
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ou NÂO) 

(abaixo de 

R$80.000,00)

Margem de 

Preferência - 

Decreto 

8538/2015 - 

Margem de 

até 25% - 

Duplicar o 

item

1

Condimento, matéria-prima Alecrim. Aspecto físico:

seco, em flocos. Deverá apresentar aroma, cor, sabor e

textura característicos, isento de sujidades e de

contaminação. A embalagem deverá conter

externamente rótulo original de fábrica com os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais,

número do lote, data de validade, bem como quantidade

do produto. Características adicionais: apresentação

em embalagem industrial de 500g. Validade mínima de

6 (seis) meses a partir da data de entrega. Deverá

apresentar-se de acordo com a RDC n°276/2005. Com

registro no órgão competente.

463856 Unidade 100 100 17.28                    1,728.00 10 MENSAL SIM  NÃO 
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2

Condimento, matéria prima canela, proveniente de

cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino.

Deverá apresentar aroma, cor, sabor e textura

característicos, isento de sujidades e de contaminação.

Acondicionado em embalagem plástica cilíndrica de

polietileno, íntegra, atóxica, resistente, vedada

hermeticamente e limpa; com peso de 30g. Apresentar-

se de acordo com a RDC n°276/2005. A embalagem

deverá conter externamente rótulo original de fábrica

com os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número do lote, data de

validade, bem como quantidade do produto.Validade

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

Com registro no órgão competente.

463872 Unidade 40 40 7.45                       298.00 
8 BIMES-            

TRAL
SIM  NÃO 

3

Condimento, matéria prima canela, proveniente de

cascas sãs, limpas e secas. Aspecto físico: em pau,

com aroma, cor, sabor e textura característicos, isento

de sujidades e de contaminação. Acondicionada em

embalagem plástica transparente, íntegra, atóxica,

resistente, vedado hermeticamente e limpa,

Apresentação: Embalagem industrial de 1 Kg. A

embalagem deverá conter externamente rótulo original

de fábrica com os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número do lote, data de

validade, bem como quantidade do produto. Validade de

06 meses a contar da data de entrega. Deverá

apresentar-se de acordo com a RDC n°276/2005. Com

registro no órgão competente.

463873 Unidade 10 10 70.79                       707.90 
2 BIMES-            

TRAL
SIM  NÃO 
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Condimento tipo catchup, tradicional. Ingredientes

(nesta ordem): tomate ou polpa de tomate, vinagre,

água, açúcar, sal e outras substâncias permitidas;

admitindo no mínimo 35% de resíduos secos, de

consistência cremosa, cor, cheiro e sabor

característicos. Sem glutamato monossódico. Isento de

sujidades e contaminação. Acondicionado em

embalagem plástica com peso mínimo de 3,2kg. A

embalagem deverá conter externamente rótulo original

de fábrica com os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número do lote, data de

validade, quantidade de produto e atender as

especificações técnicas da ANVISA e INMETRO.

Validade de no mínimo 6 meses a partir da data de

entrega. Com registro no órgão competente. Marcas

sugeridas: Lanchero, Predilecta, ou similar.

459663

Embala-

gem 

plástica de 

3,2kg

150 150 24.17                    3,625.50 15 MENSAL SIM  NÃO 

5

Condimento, matéria prima chimichurri, aspecto físico

desidratado. Produto à base de cebola, alho, salsa,

cebolinha, orégano, pimentão, tomate, manjericão,

pimenta calabresa, mostarda, louro e noz-moscada.

Deverá apresentar aroma, cor, sabor e textura

característicos, isento de sujidades e de

contaminação.Características adicionais: sem sal, sem

açúcar e sem glutamato monossódico. A embalagem

deverá conter externamente rótulo original de fábrica

com os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número do lote, data de

validade e quantidade do produto. Validade mínima de 6

(seis) meses a partir da data de entrega. Apresentação:

embalagem industrial de 500g. Com registro no órgão

competente.

458149 Unidade 100 100 39.67                    3,967.00 10 MENSAL SIM  NÃO 
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Condimento alimentício colorífico. Produzido à base de

urucum (em pó ou extrato oleoso) e fubá de milho ou

farinha de mandioca. Apresentação em pó. Aplicação

culinária. Constituído de matéria prima de boa

qualidade, aspecto de pó fino, cor alaranjada, com

sabor, textura e aroma característicos do produto; não

poderá apresentar aroma acre ou rançoso.Deverá

apresentar aroma, cor, sabor e textura característicos,

isento de sujidades e de contaminação. Contendo no

máximo 10% de cloreto de sódio por porção e 78% de

amido por porção, de acordo com as normas da

Resolução CNNPA nº 12/78 e RDC n°276/2005. A

embalagem deverá conter externamente rótulo original

de fábrica com os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, número do lote, data de

validade, quantidade de produto e possuir registro no

MS. Apresentação: embalagem industrial de 1kg.

Validade mínima de 06 meses a partir da data de

entrega. Com registro no órgão competente. Marca

sugerida: Temperabem ou similar.

463937 Kg 1,500 1,500 10.84                  16,260.00 
75 QUINZE-    

NAL
SIM  NÃO 

7

Condimento, matéria prima cominho, aspecto físico pó.

Deverá apresentar aroma, cor, sabor e textura

característicos, isento de sujidades e de contaminação.

A embalagem deverá conter externamente rótulo

original de fábrica com os dados de identificação,

procedência, informações nutricionais, número do lote,

data de validade e quantidade do produto. Deverá

apresentar-se de acordo com a RDC n°276/2005. Prazo

de validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data

de entrega. Com registro no órgão competente.

463891 kg 50 50 33.97                    1,698.50 5 MENSAL SIM  NÃO 
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Condimento, matéria prima cravo da índia, aspecto

físico em grão inteiro. Deverá apresentar aroma, cor,

sabor e textura característicos, isento de sujidades e de

contaminação. A embalagem deverá conter

externamente rótulo original de fábrica com os dados de

identificação, procedência, informações nutricionais,

número do lote, data de validade, quantidade de

produto. Deverá apresentar-se de acordo com a RDC

n°276/2005. Prazo de validade mínima de 6 (seis)

meses a partir da data de entrega. Apresentação:

embalagem industrial de 1kg. Com registro no órgão

competente.

463892 Kg 5 5 65.42                       327.10 
1 BIMES-            

TRAL
SIM  NÃO 

9

Condimento, matéria-prima cúrcuma. Aspecto físico em

pó. Deve possuir cor amarelo-escura, aroma forte

característico, sabor levemente amargo, isento de

sujidades e de contaminação. Presença na embalagem

do rótulo original de fábrica com a identificação e a

procedência do produto, com número do lote, data de

fabricação, data de validade, informações nutricionais,

bem como quantidade do produto. Deverá apresentar-

se de acordo com a RDC n°276/2005. Prazo de

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de

entrega. Com registro no órgão competente.

Apresentação: embalagem industrial de1kg.

463893 kg 50 50 27.38                    1,369.00 5 MENSAL SIM  NÃO 
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Condimento, tipo curry. Produto à base de pimenta,

cúrcuma, gengibre, canela e outras especiarias

permitidas, podendo ser adicionado de sal e amido.

Aspecto físico pó.Deverá apresentar aroma, cor, sabor

e textura característicos, isento de sujidades e de

contaminação. Presença na embalagem do rótulo

original de fábrica com os dados de identificação e

procedência do produto com número do lote, data de

fabricação, data de validade, informações nutricionais,

bem como quantidade do produto. Com registro no

órgão competente. Apresentação: embalagem de 1kg.

Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de

entrega. Marca sugerida: Temperabem ou similar.

463894 Kg 150 150 20.69                    3,103.50 15 MENSAL SIM  NÃO 

11

Condimento, tipo ervas finas. Aspecto físico flocos

desidratados. Aplicação culinária. Deverá ser composto

por mix de ervas à base de alecrim, tomilho,

manjericão, salsa, orégano e estragão. Deverá

apresentar aroma, cor, sabor e textura característicos,

isento de sujidades e de contaminação. Presença na

embalagem do rótulo original de fábrica com os dados

de identificação e procedência do produto, com número

do lote, data de fabricação, data de validade,

informações nutricionais, bem como quantidade do

produto. Com registro no órgão competente.

Apresentação: embalagem de 500g. Validade mínima

de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

444503 Unidade 150 150 35.00                    5,250.00 15 MENSAL SIM  NÃO 
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Condimento, materia-prima louro. Apresentação:

natural. Aspecto físico: folhas secas inteiras. Isentas de

mofo, bolores e elementos estranhos ao produto.

Aplicação: Culinária. Presença na embalagem do rótulo

original de fábrica com os dados de identificação e

procedência do produto com número do lote, data de

fabricação, data de validade, informações nutricionais,

bem como quantidade do produto. Com registro no

órgão competente. Apresentação: embalagem com 500

g. O produto deverá apresentar validade mínima de 6

(seis) meses a partir da data de entrega.

463904 Kg 120 120 46.82                    5,618.40 12 MENSAL SIM  NÃO 

13

Condimento, matéria prima manjericão, aspecto físico

desidratado em flocos. Aplicação culinária. Deverá

apresentar aroma, cor, sabor e textura característicos,

isento de sujidades e de contaminação.Presença na

embalagem do rótulo original de fábrica com os dados

de identificação e procedência do produto com número

do lote, data de fabricação, data de validade,

informações nutricionais, bem como quantidade do

produto. Deverá apresentar-se de acordo com a RDC

n°276/2005. Com registro no órgão competente.

Apresentação: embalagem de 500g. Validade mínima

de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

463908 Unidade 150 150 21.76                    3,264.00 15 MENSAL SIM  NÃO 
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Produto preparado para molho madeira, à base de

amido de milho, sal, açúcar, tomate, extrato de

levedura, cebola, alho, óleo e outras substancias

permitidas a serem avaliadas. Aplicação culinária.

Deverá apresentar aroma, cor, sabor e textura

característicos, isento de sujidades e de contaminação.

Presença na embalagem do rótulo original de fábrica

com os dados de identificação e procedência do

produto com número do lote, data de fabricação, data

de validade, informações nutricionais, bem como

quantidade do produto. Com registro no órgão

competente. Apresentação: desidratado (em pó), em

embalagem industrial com peso de 1 kg. Validade

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

Marca sugerida: Temperabem ou similar.

150510 Kg 600 600 51.44                  30,864.00 60 MENSAL SIM  NÃO 

15

Molho de mostarda. Principais ingredientes: vinagre,

água, semente de mostarda ou mostarda, açúcar, sal,

corante natural cúrcuma, condimentos e conservadores

bem como outras substancias permitidas a serem

avaliadas.Deverá apresentar aroma, cor, sabor e

textura característicos, isento de sujidades e de

contaminação. Acondicionado em garrafa plástica de

3,2kg. Presença na embalagem do rótulo original de

fábrica com os dados de identificação e procedência do

produto com número do lote, data de fabricação, data

de validade, informações nutricionais, bem como

quantidade do produto. Com registro no órgão

competente. Prazo de validade 6 meses a partir da

data de entrega. Marca sugerida: Predilecta ou similar.

459667

Embala-

gem 

plástica de 

3,2kg

440 440 21.2                    9,328.00 44 MENSAL SIM  NÃO 
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Molho shoyo. Ingredientes: água, sal refinado, soja,

milho, açúcar, corante caramelo e conservadores.

Deverá apresentar aroma, cor, sabor e textura

característicos, isento de sujidades e de contaminação.

Aplicação culinária. Presença na embalagem do rótulo

original de fábrica com os dados de identificação e

procedência do produto com número do lote, data de

fabricação, data de validade, informações nutricionais,

bem como quantidade do produto. Com registro no

órgão competente. Apresentação embalagem industrial

em litro. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da

data de entrega. Marca sugerida: Taib ou similar.

459653 Litro 630 630 15.26                    9,613.80 63 MENSAL SIM  NÃO 

17

Condimento, matéria-prima noz-moscada, natural,

moída. Aspecto físico: em pó; cor castanho-clara, cheiro

forte característico e aromático; sabor picante,

fracamente amargo. Isenta de mofo, bolores e demais

contaminantes. Aplicação culinária. Presença na

embalagem do rótulo original de fábrica com os dados

de identificação e procedência do produto com número

do lote, data de fabricação, data de validade,

informações nutricionais, bem como quantidade do

produto. Deverá apresentar-se de acordo com a RDC

n°276/2005. Com registro no órgão competente.

Apresentação: embalagem industrial de 1kg. Validade

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

463912 Kg 10 10 59.44                       594.40 
2 BIMES-

TRAL
SIM  NÃO 
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Condimento, matéria-prima orégano. Aspecto físico:

desidratado em flocos. Deverá apresentar aroma, cor,

sabor e textura característicos, isento de sujidades e de

contaminação.Aplicação culinária. Embalagem com

rótulo original de fábrica com os dados de identificação

e procedência do produto, com número do lote, data de

fabricação, data de validade, informações nutricionais,

bem como quantidade do produto. Deverá apresentar-

se de acordo com a RDC n°276/2005. Com registro no

órgão competente. Prazo de validade mínima de 6

(seis) meses a partir da data de entrega. Apresentação:

embalagem industrial de 500g.

463916 Unidade 250 250 25.88                    6,470.00 25 MENSAL SIM  NÃO 

19

Condimento, matéria-prima páprica doce, aspecto físico

pó. Deverá apresentar aroma, cor, sabor e textura

característicos, isento de sujidades e de contaminação.

Presença na embalagem do rótulo original de fábrica

com os dados de identificação e procedência do

produto com número do lote, data de fabricação, data

de validade, informações nutricionais, bem como

quantidade do produto. Com registro no órgão

competente. Apresentação: embalagem industrial de

1kg. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data

de entrega.

463918 Kg 80 80 18.71                    1,496.80 8 MENSAL SIM  NÃO 

20

Condimento, matéria-prima páprica picante, aspecto

físico pó. Deverá apresentar aroma, cor, sabor e textura

característicos, isento de sujidades e de contaminação.

Presença na embalagem do rótulo original de fábrica

com os dados de identificação e procedência do

produto, com número do lote, data de fabricação, data

de validade, bem como quantidade do produto. Com

registro no órgão competente. Apresentação:

embalagem industrial de 1kg. Validade mínima de 6

(seis) meses a partir da data de entrega.

463917 Kg 40 40 20.16                       806.40 4 MENSAL SIM  NÃO 
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Condimento, matéria-prima pimenta-do-reino, pura,

aspecto físico pó. Produto com aroma, cor, sabor e

textura característicos, isento de sujidades e de

contaminação. Presença na embalagem do rótulo

original de fábrica com os dados de identificação e

procedência do produto com número do lote, data de

fabricação, data de validade, informações nutricionais,

bem como quantidade do produto. Com registro no

órgão competente. Deverá apresentar-se de acordo

com a RDC n°276/2005. Apresentação: embalagem

industrial de 500g. Prazo de validade mínima de 6 (seis)

meses a partir da data de entrega. Marca sugerida:

Temperabem ou similar.

463919 Unidade 140 140 31.46                    4,404.40 14 MENSAL SIM  NÃO 

22

Condimento, matéria-prima tomilho, aspecto físico

desidratado em flocos. Produto com aroma, cor, sabor e

textura característicos, isento de sujidades e de

contaminação.Presença na embalagem do rótulo

original de fábrica com os dados de identificação e

procedência do produto com número do lote, data de

fabricação, data de validade, informações nutricionais,

bem como quantidade do produto. Com registro no

órgão competente. Apresentação: embalagem industrial

de 500g. Deverá apresentar-se de acordo com a RDC

n°276/2005. Prazo de validade mínima de 6 (seis)

meses a partir da data de entrega.

463936 Unidade 60 60 31.87                    1,912.20 6 MENSAL SIM  NÃO 
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Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja, aplicação

culinária, tipo refinado. Deverá apresentar aspecto,

cheiro, sabor e cor peculiares, estar isento de ranço e

de outras características indesejáveis. Livre de matéria

terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais.

Embalado em garrafas plásticas pet resistente de

900ml, lacrada, transparente e incolor, rotulada

segundo legislação vigente, declarando marca, nome e

endereço do fabricante, lote, informações nutricionais,

prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão

competente. Embalagem secundária resistente do tipo

caixa de papelão contendo especificações do produto.

463692

Embalagem

c/ 900 ml 6,000 6,000 R$ 4.08                  24,480.00 
300 

QUINZENAL
SIM NÃO

TOTAL 137,186.90          
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Modo de 

Disputa da 

etapa de 

Lances

Intervalo 

Minimo de 

diferença de 

valores entre os 

lances

Aberto 0.03
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Aberto 0.02

Aberto 0.1
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Aberto 0.05

Aberto 0.05
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Aberto 0.03

Aberto 0.05
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Aberto 0.1

Aberto 0.05
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Aberto 0.05

Aberto 0.05

ANEXO I-A- PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E PREÇO 18/24



PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020    

Aberto 0.05

Aberto 0.05
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Aberto 0.1

Aberto 0.05
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Aberto 0.03

Aberto 0.1
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Aberto 0.05

Aberto 0.03

Aberto 0.05
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Aberto 0.05

Aberto 0.05
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Aberto 0.01
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