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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Nos termos do inciso IV do art. 3º c/c inciso XX do art. 4º, ambos 

da Lei Federal 10.520/02, adjudico os objetos aos respectivos vencedores conforme 
resultado abaixo e encaminho o processo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para a 

devida homologação. 

 
RESULTADO 

 
ELOI BATISTA COSTA – CPF - 029.317.186.61 – ME 

RUA MOISES MAURICIO MACEDO, Nº 124, BAIRRO: CENTRO – 
ARAPONGA/MG – CEP: 36.594-000 – CNPJ: 03.814.528/0001-92 – 

TEL.: (31) 3894–1279 E-MAIL: eloibatista@yahoo.com.br. 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VENCEDOR MARCA P. UNIT P. TOTAL 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ. Achocolatado em pó de boa 
qualidade, em pó homogêneo, cor marrom claro a escuro, 
com odor, aroma e sabor característicos. Ingredientes: 
Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais (ferro, zinco, 
selênio), vitaminas (E, C, B1, B2, B6, B9, B12), sal, 
emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Conteúdo 
nutricional na porção de 20 g: 77 Kcal, 18 g de carboidratos, 
0,3 g de gordura, 0,1 g de gordura saturada e 51 mg de 
sódio. Pacote de 400 g. 

300 
Pacote de 

400 g 

ELOI 
BATISTA VILMA     3,95  

         
1.185,00  

2 

AÇÚCAR CRISTAL. Açúcar tipo cristal, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, livre de fermentação, matéria 
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. 
Embalagem primária em saco de polietileno atóxico, 
resistente, transparente, limpo e não violado com validade 
mínima de 75% da valdade total a contar da data da 
entrega do produto. Pacote de 5 Kg. 

450 pct 

ELOI 
BATISTA ALVINHO   13,30  

         
5.985,00  

3 

ADOÇANTE. Adoçante dietético líquido em embalagem 
transparente de 100 mL. Validade mínima de 24 meses a 
contar da data de entrega do produto. Ingredientes: Água, 
edulcorantes artificias Sacarina Sódica, Ciclamato de 
Sódio, Acessulfame de Potássio e Sucralose, 
conservadores benzoato de sódio, metilparabeno e 
acidulante ácido cítrico. 

50 
Frasco de 

100 mL 

ELOI 
BATISTA ZERO CAL     5,00  

            
250,00  

4 

ALHO. Produto de boa qualidade, com bulbos de tamanho 
médio a grande. Dentes limpos, firmes, bem definidos, 
unidos e sem machucados. Casca branca e íntegra, sem 
sujidades, mofos, parasitas ou partes apodrecidas ou 
estragadas.  

50 Kg 

ELOI 
BATISTA ARGENTINA   15,50  

            
775,00  

5 

AMENDOIM TORRADO. Amendoim descascado e torrado 
de boa qualidade. Com sabor e odor característicos. Isento 
de mofo, carunchos, parasitas, sujidades, partículas sólidas 
ou outros grãos. Embalagem primária de polietileno atóxico 
e resistente, transparente, livre de impurezas, sujidades e 
não violada, com validade mínima de 75% da validade total 
a contar da data da entrega do produto. Pacote de 500 g. 

150 
Pacote de 

500g 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     8,85  

         
1.327,50  
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6 

AMENDOIM. Amendoim cru. Grupo descascado, subgrupo 
selecionado, classe miúdo, subclasse vermelha, tipo 1. 
Grãos inteiros, sem casca, com pele avermelhada. Grãos 
íntegros, isentos de mofo, carunchos, parasitas, sujidades, 
partículas sólidas ou outros grãos. Embalagem primária de 
polietileno atóxico e resistente, transparente, livre de 
impurezas, sujidades e não violada, com validade mínima 
de 75% da validade total a contar da data da entrega do 
produto. Pacote de 500 g. 

150 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA PEREIRA     9,70  

         
1.455,00  

7 

ARROZ. Arroz agulhinha, grupo beneficiado, subgrupo 
polido, classe longo fino, tipo 1, com rendimento mínimo de 
2 (peso cozido igual a 2 vezes o peso cru), devendo 
apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após 
cozimento. Embalagem primária em saco de polietileno 
atóxico, resistente, transparente, limpo e não violado, com 
validade mínima de 75% da validade total a contar da data 
da entrega do produto. Pacote de 5 Kg. 

350 
Pacote de 

5 Kg 

ELOI 
BATISTA GLADIADOR   25,90  

         
9.065,00  

8 

AZEITE DE OLIVA. Azeite de oliva extra virgem de boa 
qualidade. Acidez ≤ 0,5%, Índice de Peróxido ≤ 20,00 mEq 
O2/Kg, Extinção Específica no Ultravioleta 270 nm ≤ 0,22, 
Delta K ≤ 0,01; 232 nm ≤ 2,50. Garrafa de vidro escuro, com 
tampa. Embalagem limpa, rótulo bem aderido, contendo os 
dados do produto. Validade mínima de 75% da validade 
total a contar da data da entrega. Garrafa de 500 mL. 

10 
Frasco de 

500 Ml 

ELOI 
BATISTA COCINEIRO   21,90  

            
219,00  

9 

AZEITONA. Azeitona verde sem caroço, de boa qualidade. 
Ingredientes: azeitona verde sem caroço, salmoura (água 
e sal), conservadores benzoato de sódio e sorbato de 
potássio e antioxidantes ácido cítrico e ácido ascórbico. 
Embalagem primária em sachês íntegros, isentos de 
vazamento e estufamento. Peso líquido: 310 g. Peso 
drenado: 160 g. Sachê de 310 g. 

250 
Sachê de 

310 g 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     4,95  

         
1.237,50  

10 

BALA. Bala mastigável de boa qualidade, com sabores 
sortidos. Balas embaladas individualmente em embalagem 
primária atóxica, resistente, transparente, limpa e não 
violada, com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Pacote de 600 g. 

150 
Pacote de 

600g 
ELOI 
BATISTA SANTA RITA     6,90  

         
1.035,00  

11 

BANANA PRATA. Fruta de boa qualidade, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. A 
polpa deve estar doce, isenta de partes apodrecidas ou 
amolecidas. A casca deve ser lisa, de coloração amarela e 
não apresentar sujidades, mofos, parasitas ou partes 
apodrecidas. Grau de amadurecimento próprio para 
consumo. Peso médio: 120 g. 

150 Kg 

ELOI 
BATISTA CEASA     2,25  

            
337,50  

12 

BATATA INGLESA. Batata de boa qualidade, com 
tamanho médio, cor uniforme, sem defeitos graves na 
casca, mofos, brotamento, partes estragadas ou manchas 
esverdeadas, isenta de sabor ou odor estranhos e de 
aspecto fresco.  

500 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     4,50  

         
2.250,00  

13 

BATATA PALHA. Batata palha tradicional de boa 
qualidade. Isenta de gordura vegetal hidrogenada, 
conservantes e aromatizantes. Ingredientes: Batata, óleo 
de palma refinado e sal. Pacotes íntegros e não violados, 
isentos de sujidades, com data de validade mínima de 75% 
12 meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 
de 300 g. 

150 
Pacote de 

300 g 

ELOI 
BATISTA 

PALHA 
LEVE     6,90  

         
1.035,00  

14 BEBIDA LÁCTEA 200 ML 4800 unid 
ELOI 
BATISTA CEMIL     1,15  

         
5.520,00  

15 

BETERRABA. Vegetal fresco, de boa qualidade, de 
tamanho médio, com cor concentrada e uniforme, isento de 
partes impróprias para o consumo. Casca lisa e firme, sem 
sujidades, rachaduras, mofos, parasitas, brotamento ou 
partes estragadas. 

80 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     4,10  

            
328,00  

16 

BISCOITO DE POLVILHO. Biscoito de polvilho, sem 
glúten, sem lactose, livre de gorduras trans. Ingredientes: 
Polvilho, gordura vegetal, ovos e sal. Embalagem atóxica, 
não violada, contendo dados do produto. Com validade 

200 
Pacote de 

200g ELOI 
BATISTA 

VADE 
DOURO     5,10  

         
1.020,00  
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mínima de 75% da validade total a contar da data da 
entrega do produto. Pacote com 200 g. 

17 

BISCOITO DOCE SABOR LEITE. Biscoito produzido com 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, 
livre de gorduras trans. Ingredientes: Farinha de Trigo 
Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura 
Vegetal, Açúcar Invertido, Sal, Emulsificante Lecitina de 
Soja INS(322 mg), Fermentos Químicos (Bicarbonato de 
Amônio e Bicarbonato de Sódio), Acidulante Ácido Láctico 
INS (270 mg), e Aromatizante. Informação Nutricional na 
porção de 30 g ou 6,5 unidades: valor energético de 131 
kcal, 21 g de Carboidratos, 2,7 g de Proteínas, 3,8 g de 
Gorduras totais, 1,6 g de Gorduras saturadas, 0 g de 
gorduras trans, 0,9 g de Fibra alimentar e 66 mg de Sódio. 
Embalagem atóxica, não violada, contendo dados do 
produto. Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Pacote de 400 g com 
3 pacotes individuais.  (TIPO: ELBIS, PRODASA, 
MARILAN OU SUPERIOR).  

1300 
Pacote de 

400 g 

ELOI 
BATISTA AYORE     4,89  

         
6.357,00  

18 

BISCOITO DOCE SABOR MAISENA. Biscoito produzido 
com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
crocante, livre de gorduras trans. Ingredientes: Farinha de 
Trigo Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura 
Vegetal, Amido, Açúcar Invertido, Sal, Emulsificante 
Lecitina de Soja INS (322 mg), Fermentos Químicos 
(Bicarbonato de Amônio e Bicarbonato de Sódio), 
Acidulante Ácido Láctico, Aromatizante e Melhorador de 
Farinha Metabissulfito de sodio (INS 223). O produto deve 
conter, na porção de 30 g ou 6,5 unidades, valor energético 
de 130 kcal, 21 g de Carboidratos, 2,6 g de Proteínas, 3,9 
g de Gorduras totais, 1,8 g de Gorduras saturadas, 0 g de 
gorduras trans, 1,3 g de Fibra alimentar e 66 mg de Sódio. 
Embalagem atóxica, não violada, contendo dados do 
produto. Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Pacote de 400 g com 
3 pacotes individuais. (TIPO: ELBIS, PRODASA, 
MARILAN OU SUPERIOR). 

1300 
Pacote de 

400 g 

ELOI 
BATISTA AYORE     4,89  

         
6.357,00  

19 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA. Biscoito produzido com 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, 
livre de gorduras trans. Ingredientes: Farinha de Trigo 
Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura 
Vegetal, Creme de Milho, Açúcar Invertido, Sal, Fermentos 
Químicos (Bicarbonato de Amônio e Bicarbonato de Sódio), 
Acidulante Ácido Láctico, Melhorador de Farinha 
Metabissufito de sódio (INS 233) e Aromatizante. O produto 
deve conter, na porção de 30 g (6,5 unidades), valor 
energético de 136 kcal, 21 g de Carboidratos, 2,9 g de 
Proteínas, 4,5 g de Gorduras totais, 0,9 g de Gorduras 
saturadas, 0 g de gorduras trans, 0,9 g de Fibra alimentar 
e 66 mg de Sódio. Embalagem atóxica, não violada, 
contendo dados do produto. Com validade mínima de 75% 
da valiade total a contar da data da entrega do produto. 
Pacote de 400 g com 3 pacotes individuais. (TIPO: ELBIS, 
PRODASA, MARILAN OU SUPERIOR). 

1300 
Pacote de 

400 g 

ELOI 
BATISTA AYORE     4,89  

         
6.357,00  

20 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRAKER. Biscoito 
tipo água e sal, produzido com farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, crocante, livre de gorduras trans. 
Ingredientes: Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e 
Ácido Fólico, Gordura Vegetal (Soja, Palma), Amido, 
Extrato de malte, Açúcar Invertido, Sal, Fermento Biológico, 
Fermento Químico Bicarbonato de Sódio (INS 500ii), 
Acidulante Ácido Láctico (INS 270), Melhoradores de 
Farinha Protease (INS 1101 i) e Metabissulfito de Sódio 
(INS 223) e Enzima Xinalase. Informação Nutricional na 
porção de 30 g ou 6,5 unidades: Valor energético de 127 
Kcal, 20 g de carboidratos, 3,7 g de proteínas, 3,8 g de 
gorduras totais, 1,8 g de gorduras saturadas, 0 g de 
gorduras trans, 1,5 g de gorduras monoinsaturadas, 0,5 g 

1800 
Pacote de 

400 g 

ELOI 
BATISTA AYORE     4,89  

         
8.802,00  
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de gorduras polinsaturadas, 0 mg de colesterol, 1 g de fibra 
alimentar e 210 mg de sódio. Embalagem atóxica, não 
violada, contendo dados do produto. Com validade mínima 
de 75% da validade total a contar da data da entrega do 
produto. Pacote de 400 g com 3 embalagens individuais. 
(TIPO; ELBIS, PRODASA, MARILAN OU SUPERIOR). 

21 

BOMBOM SORTIDO. Bombons sortidos de boa qualidade. 
Embalagem atóxica, não violada, não amassada, contendo 
dados do produto. Com validade mínima de 24 meses a 
contar da data da entrega do produto. Caixa de 300 g.  

80 
Caixa de 

300 g ELOI 
BATISTA BEL     4,40  

            
352,00  

22 

BOMBOM TIPO WAFFER DE CHOCOLATE AO LEITE. 
Bombons tipo waffer com cobertura de chocolate ao leite. 
Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, gordura 
vegetal, cacau, soro de leite em pó, massa de cacau, 
farinha de soja, amendoim, sal, flocos de arroz, óleo 
vegetal, leite em pó integral, manteiga de cacau, gordura 
de manteiga desidratada, extrato de malte, vitaminas B1, 
B2 e B3, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol 
polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e 
aromatizante. Embalagem atóxica, limpa, não violada, 
contendo os dados do produto. Data de validade mínima de 
75% da validade total a contar da data de entrega. Caixa 
com 126 g. 

100 
Caixa de 

126 g 

ELOI 
BATISTA AYMORE     2,45  

            
245,00  

23 

BOMBOM TIPO WAFFER DE CHOCOLATE BRANCO. 
Bombons tipo waffer com cobertura de chocolate branco. 
Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, gordural vegetal hidrogenada, gordura 
vegetal, soro de leite em pó, leite em pó integral, cacau, 
farinha de soja, amendoim, extrato de malte, sal, gordura 
de manteiga, flocos de arroz, massa de cacau, óleo 
vegetal, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja 
e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato 
de sódio e aromatizante. Embalagem atóxica, limpa, não 
violada, contendo os dados do produto. Data de validade 
mínima de 75% da validade total a contar da data de 
entrega Caixa com 126 g. 

100 
Caixa de 

126 g 

ELOI 
BATISTA AYMORE     2,70  

            
270,00  

24 

BOMBOM. Bombom recheado com creme de castanha de 
caju. Porção de 19 g (1 unidade) contendo 99 kcal, 12 g de 
carboidratos, 0,7 g de proteínas, 5,2 g de gorduras e 18 mg 
de sódio. Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, farinha de 
trigo enriquecida com ferro a ácido fólico, tiamina, 
riboflavina, niacina, zinco, massa de cacau, lactose, 
castanha de caju, manteiga de cacau, cacau em pó, leite 
em pó integral, amido de milho, xarope de glicose, 
emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, 
fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. 
Embalagem atóxica, não violada, contendo dados do 
produto. Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Pacote de 950 Kg. 

150 
Pacote de 

950 Kg 

ELOI 
BATISTA SERENATA   27,90  

         
4.185,00  

26 Caldo de galinha 57g 100 cx 
ELOI 
BATISTA KNOR     1,55  

            
155,00  

27 

CANJICA BRANCA. Canjica de milho grupo extra, 
subgrupo despeliculada, classe branca, tipo 1. Produto de 
boa qualidade, isento de contaminantes físicos (pó, 
serragem ou partículas estranhas), sujidades, carunchos, 
parasitas e mofo. Embalagem primária de saco polietileno, 
atóxico, transparente, resistente e limpo, contendo os 
dados do produto. Validade mínima de 75% da validade 
total a contar da data da entrega do produto. Pacote de 500 
gramas. 

400 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     2,75  

         
1.100,00  

28 

CANJIQUINHA. Canjiquinha de milho, tipo 1, cor amarela, 
isenta de contaminantes físicos (pó, serragem ou partículas 
estranhas), sujidades, carunchos, parasitas e mofo. 
Embalagem primária em saco plástico atóxico, 
transparente, resistente, contendo os dados do produto. 
Validade mínima de 75% da validade total a contar da data 
da entrega do produto. Pacote de 1 Kg.  

300 
Pacote de 

1 Kg 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     2,99  

            
897,00  
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29 

CARNE BOVINA. Carne bovina de primeira, moída, fresca, 
com pouca gordura e pouco tecido conjuntivo, proveniente 
de animais abatidos sob inspeção sanitária. Deve 
apresentar-se com aspecto próprio, isenta de cartilagens e 
ossos, não amolecida e nem pegajosa, com cor, cheiro e 
sabor próprios, sem manchas esverdeadas, livre de 
parasitas, larvas, sujidades e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. No momento da entrega o produto deve estar 
congelado, com a temperatura inferior a 10°C. 

1500 Kg 

ELOI 
BATISTA     25,50  

       
38.250,00  

30 

CARNE BOVINA. Carne bovina, tipo acém, fresca, com 
pouca gordura e pouco tecido conjuntivo, proveniente de 
animais abatidos sob inspeção sanitária. Deve apresentar-
se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
com cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas 
esverdeadas, livre de parasitas, larvas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração. No momento da entrega o 
produto deve estar congelado, com a temperatura inferior a 
10°C. 

900 Kg 

ELOI 
BATISTA     25,50  

       
22.950,00  

31 

CARNE BOVINA. Carne bovina, tipo músculo, fresca, com 
pouca gordura e pouco tecido conjuntivo, proveniente de 
animais abatidos sob inspeção sanitária. Deve apresentar-
se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
com cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas 
esverdeadas, livre de parasitas, larvas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração. No momento da entrega o 
produto deve estar congelado, com temperatura inferior a 
10°C.  

600 Kg 

ELOI 
BATISTA     25,50  

       
15.300,00  

32 

CARNE BOVINA. Carne bovina, tipo patinho, fresca, com 
pouca gordura e pouco tecido conjuntivo, proveniente de 
animais abatidos sob inspeção sanitária. Deve apresentar-
se com aspecto próprio, isenta de cartilagens e ossos, não 
amolecida e nem pegajosa, com cor, cheiro e sabor 
próprios, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, 
larvas, sujidades e qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. No 
momento da entrega o produto deve estar congelado, com 
a temperatura inferior a 10°C. 

500 Kg 

ELOI 
BATISTA     26,00  

       
13.000,00  

33 

CARNE DE FRANGO. Coxa e sobrecoxa de boa 
qualidade. Deve apresentar-se com aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, com cor, cheiro e sabor 
próprios, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, 
larvas, sujidades e qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. A 
embalagem deve conter os selos de inspeção sanitária SIF 
e/ou IMA. No momento da entrega o produto deve estar 
congelado, com a temperatura inferior a 10°C.  

1200 Kg 

ELOI 
BATISTA LIDER     8,50  

       
10.200,00  

34 

CARNE DE FRANGO. Frango inteiro de boa qualidade. A 
carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, com cor, cheiro e sabor 
próprios, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, 
larvas, sujidades e qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. A 
embalagem deve conter os selos de inspeção sanitária SIF 
e/ou IMA. No momento da entrega o produto deve estar 
congelado, com a temperatura inferior a 10°C. 

1000 Kg 

ELOI 
BATISTA LIDER     7,70  

         
7.700,00  

35 

CARNE DE FRANGO. Peito de frango de boa qualidade. 
Deve apresentar-se com cor, cheiro e sabor próprios, não 
amolecida e nem pegajosa, sem manchas esverdeadas, 
livre de parasitas, larvas, sujidades e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. A embalagem deve conter os selos de inspeção 
sanitária SIF e/ou IMA. No momento da entrega o produto 
deve estar congelado, com a temperatura inferior a 10°C.  

1300 Kg 

ELOI 
BATISTA LIDER     8,50  

       
11.050,00  

36 
CARNE SUÍNA. Carne suína, tipo costela, fresca, com 
pouca gordura e tecido conjuntivo, proveniente de animais 

500 Kg 
ELOI 
BATISTA     15,20  

         
7.600,00  
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abatidos sob inspeção sanitária. Deve apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, com cor, 
cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas, livre 
de parasitas, larvas, sujidades e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer 
alteração. No momento da entrega o produto deve estar 
congelada, com a temperatura inferior a 10°C. 

37 

CARNE SUÍNA. Carne suína, tipo pernil, cortado em iscas, 
fresca, com pouca gordura e tecido conjuntivo, proveniente 
de animais abatidos sob inspeção sanitária. Deve 
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, com cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas 
esverdeadas, livre de parasitas, larvas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração. No momento da entrega o 
produto deve estar congelada, com a temperatura inferior a 
10°C. 

500 Kg 

ELOI 
BATISTA     17,90  

         
8.950,00  

38 

CEBOLA. Vegetal firme, íntegro, de aspecto fresco, isento 
de sujidades, insetos, parasitas, larvas, mofos e corpos 
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar lesões 
de origem física.  

320 Kg 
ELOI 
BATISTA ARGENTINA     3,99  

         
1.276,80  

39 

CENOURA. Vegetal firme, íntegro, de aspecto fresco, 
casca lisa, sem rachaduras, livre de terra, sujidades, 
insetos, parasitas, larvas, mofos ou partes apodrecidas. 
Não deve apresentar lesões de origem física. Grau de 
amadurecimento próprio para consumo. 

300 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     3,50  

         
1.050,00  

40 

COCO RALADO. Coco ralado úmido e adoçado. 
Ingredientes: coco ralado, açúcar, sal, umectante 
propilenoglicol, antiumectante celulose microcristalina e 
conservador metabissulfato de sódio. Embalagem atóxica, 
não violada, contendo dados do produto. Com validade 
mínima de 75% da validade total a contar da data da 
entrega do produto. Pacote de 100 g. 

1000 
Pacote de 

100 g 

ELOI 
BATISTA 

LA 
PREFERIDA     2,39  

         
2.390,00  

41 CREME DE CEBOLA 60 GR 30 
Pacote 
60G 

ELOI 
BATISTA KITANO     4,89  

            
146,70  

42 

CREME DE LEITE.  Creme de leite leve UHT 
hormogeneizado com 17% de gordura. Ingredientes: creme 
de leite, espessantes celulose microcristalina, 
carboximetilcelulose sódica, goma guar, carrena, goma 
alfarroba e estabilizante citrato de sódio. Valor nutricional 
na porção de 15 g (1 colher e ½ de sopa): 26 Kcal, 0,8 g de 
carboidratos, 2,6 g de gorduras totais, 1,6 g de gorduras 
saturadas, 12 mg de sódio. Embalagem Tetra Pak, limpa, 
não violada ou amassada, contendo os dados do produto. 
Validade mínima de 75% da valiade total a contar da data 
de entrega do produto. Caixa de 200 g. 

300 
Caixa de 

200 g 

ELOI 
BATISTA IBITURUNA     2,50  

            
750,00  

43 

CREME DE MILHO. Creme de milho enriquecido com ferro 
e ácido fólico. Produto de boa qualidade, isento de 
contaminantes físicos (pó, serragem ou partículas 
estranhas), sujidades, carunchos, parasitas e mofo. 
Embalagem primária de polietileno atóxico e resistente, 
transparente, livre de impurezas, sujidades e não violada, 
Com validade mínima de 75% da validade total a contar da 
data da entrega do produto. Pacote de 500 g. 

600 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     1,75  

         
1.050,00  

44 

ERVILHA EM CONSERVA. Ervilha em conserva. 
Ingredientes: ervilha, água e sal. Informação nutricional na 
porção de 130 g (1 xícara): 120 kcal, 20 g de carboidratos, 
8,4 g de proteínas, 0,9 g de gorduras, 3,6 de fibra e 489 mg 
de sódio. Latas limpas, íntegras, não amassadas, 
estufadas ou enferrujadas. Validade mínima de 75% da 
validade total a contar da data da entrega. Peso Líquido: 
300 g. Peso drenado: 200 g. 

100 
Lata de 

300g 

ELOI 
BATISTA BONARE     2,55  

            
255,00  

45 

EXTRATO DE TOMATE. Extrato de tomate de boa 
qualidade. Ingredientes: polpa de tomate, açúcar e sal. 
Informação nutricional na porção de 60 g: 28 kcal, 5,8 g de 
carboidratos, 0,7 g de proteínas, 1,8 g de fibra alimentar e 
181 mg de sódio. Produto livre de fermentação. 
Embalagem atóxica, resistente, isenta de vazamento, 

700 
Sachê de 

350 g 
ELOI 
BATISTA POMAROLA     3,40  

         
2.380,00  
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estufamento e sujidades, contendo os dados do produto. 
Validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega 
do produto. Sachê de 350 g. 

46 

EXTRATO DE TOMATE. Extrato de tomate simples 
concentrado. Ingredientes: tomate, açúcar e sal. 
Informação nutricional na porção de 30 g: 16 kcal, 3,3 g de 
carboidratos, 0,6 g de proteínas, 0,4 g de fibra alimentar e 
112 mg de sódio. Livre de fermentação. Embalagem 
atóxica, resistente, isenta de vazamento, estufamento, 
amassados, ferrugem e sujidades, contendo os dados do 
produto. Validade mínima de 75% de validade a contar da 
data da entrega do produto. Lata de 340 g. (TIPO: 
CAJAMAR, ELEFANTE OU SUPERIOR). 

1700 
Lata de 
340 g 

ELOI 
BATISTA CAJAMAR     3,20  

         
5.440,00  

47 

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA. Farinha de 
mandioca torrada de boa qualidade, grupo seca, classe 
fina, tipo 1. Livre de matéria terrosa, parasitas, carunchos, 
mofos e detritos animais. Embalagem plástica, atóxica, não 
violada, contendo dados do produto, Com validade mínima 
de 75% da validade total a contar da data da entrega do 
produto. Pacote de 1 Kg.  

200 
Pacote de 

1 Kg 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     5,25  

         
1.050,00  

48 

FARINHA DE MANDIOCA. Farinha de mandioca branca, 
grupo seca, classe fina, tipo1. Sem formação de grumos, 
isenta de sujidades, mofos, carunchos, parasitas e detritos 
animais. Embalagem de plástica transparente e resistente, 
atóxica, não violada, contendo dados do produto. Com 
validade mínima de 75% da validade total a contar da data 
da entrega do produto. Pacote de 1 Kg. 

200 
Pacote de 

1 Kg 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     5,25  

         
1.050,00  

49 

FARINHA DE MILHO. Farinha de milho em flocos, tipo biju. 
Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de 
mofos, sujidades, matéria terrosa, parasitas, carunchos, 
mofos e detritos animais. Embalagem plástica, atóxica, não 
violada, contendo dados do produto. Com validade mínima 
de 75% da validade total a contar da data da entrega do 
produto. Pacote de 500 g.  

200 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     2,85  

            
570,00  

50 

FARINHA DE ROSCA. Farinha de rosca de boa qualidade, 
sem formação de grumos, isenta de sujidades, mofos, 
carunchos, parasitas e detritos animais. Embalagem de 
plástica transparente e resistente, atóxica, não violada.  

100 Kg 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     6,40  

            
640,00  

51 

FARINHA DE TRIGO. Farinha de trigo tradicional, sem 
fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem 
formação de grumos, coloração branca. Isenta de 
sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, 
transparente, resistente, não violada, contendo os dados 
do produto. Com validade mínima de 75% da validade total 
a contar da data da entrega. Embalagem de 1 Kg.  

500 
Pacote de 

1 Kg 

ELOI 
BATISTA VILMA     3,10  

         
1.550,00  

52 

FARINHA LÁCTEA. Cereal para alimentação infantil, 
enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite 
em pó integral, vitaminas (A, B1, B2, B6, C, E, Niacina) e 
minerais (cálcio, ferro e fósforo), estabilizante fosfato 
dissódico anidro, aromatizante sintético idêntico ao natural 
sabor baunilha. Isento de impurezas, mofos e umidade. 
Embalagem atóxica, não violada contendo dados do 
produto. Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Pacote de 230g.  

300 
Pacote de 

230 g 

ELOI 
BATISTA ALL NUTRI     5,10  

         
1.530,00  

53 

FEIJÃO CARIOCA. Classe Cores, tipo 1. Grãos inteiros, 
de cor característica, safra nova, isento de outros tipos de 
feijões ou grãos, material terroso, sujidades, mofos, 
parasitas e carunchos. O produto será rejeitado caso esteja 
em mau estado de conservação, aspecto de mofo, 
fermentação ou odor estranho. Embalagem plástica 
resistente, atóxica, não violada, contendo dados do 
produto, Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Pacote de 1 Kg. 

500 
Pacote de 

1 Kg 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     8,15  

         
4.075,00  

54 
FEIJÃO PRETO. Classe Preto, tipo 1. Grãos inteiros, de 
cor característica, safra nova, isento de outros tipos de 
feijões ou grãos, material terroso, sujidades, mofos, 

300 
Pacote de 

1 Kg 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     9,10  

         
2.730,00  
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parasitas e carunchos. O produto será rejeitado caso esteja 
em mau estado de conservação, aspecto de mofo, 
fermentação ou odor estranho. Embalagem plástica 
resistente, atóxica, não violada, contendo dados do 
produto, Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Pacote de 1 Kg. 

55 

FEIJÃO VERMELHO. Classe Cores, tipo 1. Grãos inteiros, 
de cor característica, safra nova, isento de outros tipos de 
feijões ou grãos, material terroso, sujidades, mofos, 
parasitas e carunchos. O produto será rejeitado caso esteja 
em mau estado de conservação, aspecto de mofo, 
fermentação ou odor estranho. Embalagem plástica 
resistente, atóxica, não violada, contendo dados do 
produto, Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Pacote de 1 Kg. 

700 
Pacote de 

1 Kg 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     9,10  

         
6.370,00  

56 

FERMENTO QUÍMICO. Fermento em pó químico. 
Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, 
fosfato monossódico, bicarbonato de sódio e carbonato de 
cálcio. Pó fino, homogêneo, coloração branca. Isento de 
umidade e sujidades. Embalagem plástica, resistente, 
contendo dados do produto. Validade mínima de 75% da 
validade total a contar da data da entrega do produto. Pote 
de 250 g. 

70 
Pote de 

250g 

ELOI 
BATISTA ROYAL     6,80  

            
476,00  

57 

FUBÁ. Fubá de milho mimoso, enriquecido com ferro e 
ácido fólico. Isento de sujidades, carunchos, material 
terroso, detritos vegetais ou animais. Embalagem plástica 
atóxica, transparente, resistente, limpa, contendo os dados 
do produto. Validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega. Pacote de 1 Kg. 

500 
Pacote de 

1 Kg 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     2,95  

         
1.475,00  

58 

GELATINA. Pó para preparo de gelatina. Sabores 
diversos. Isenta de grumos, sujidades, parasitas e mofos. 
Embalagem atóxica, limpa, não violada, contendo dados do 
produto. Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Caixinha com 30 g. 

150 
Caixa 

com 30g 
ELOI 
BATISTA APTI     1,30  

            
195,00  

59 

GOIABA. Fruta fresca, de boa qualidade, com casca 
íntegra, polpa vermelha, livre de sujidades, parasitas, 
partes amassadas, estragadas ou apodrecidas. Grau de 
amadurecimento próprio para consumo. Peso médio: 170 
g. 

200 Kg  
ELOI 
BATISTA CEASA     4,85  

            
970,00  

60 

IOGURTE. Iogurte com polpa de fruta, parcialmente 
desnatado, diversos sabores. Ingredientes: leite 
padronizado, açúcar cristal, preparado de polpa de fruta 
(polpa de fruta, espessante carboxi-metil-celulose, aroma 
idêntico ao natural, acidulante ácido lático, conservante 
sorbato de potássio, corante artificial) e fermento lático. 
Valor nutricional na porção de 120 g: 119 Kcal, 19 g de 
carboidratos, 3,5 g de proteínas, 3,2 g de gorduras totais, 
69 mg de sódio e 182 mg de cálcio. Embalagem plástica, 
atóxica, não violada, contendo dados do produto. Com 
validade mínima de 75% da validade total a contar da data 
da entrega do produto. Sachê de 120 mL.  

13.000 
Sachê de 
120 mL 

ELOI 
BATISTA VIÇOSA     0,80  

       
10.400,00  

61 

LARANJA LIMA OU SERRA D’ÁGUA. Fruta fresca, doce, 
de boa qualidade, com casca íntegra e sem danos de 
origem física. Livre de sujidades, parasitas, partes 
estragadas ou apodrecidas. Grau de amadurecimento 
próprio para consumo. Peso médio de 150 g. 

700 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     5,00  

         
3.500,00  

62 

LARANJA PERA RIO. Fruta fresca, doce, de boa 
qualidade, com casca íntegra e sem danos de origem física. 
Livre de sujidades, parasitas, partes estragadas ou 
apodrecidas. Grau de amadurecimento próprio para 
consumo. Peso médio de 180 g. 

3000 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     2,80  

         
8.400,00  

63 

LEITE CONDENSADO. Leite condensado de boa 
qualidade, homogêneo, sem formação de cristais de 
açúcar. Ingredientes: Leite integral, e/ou Leite em pó, 
açúcar e lactose. Valor nutricional na porção de 20 g (1 
colher e ½ de sopa): 64 Kcal, 11 g de carboidratos, 1,4 g 
de proteínas, 1,6 g de gorduras totais, 1,0 g de gorduras 
saturadas, 24 mg de sódio e 56 mg de cálcio. Embalagem 

500 
Caixa de 

395 g 

ELOI 
BATISTA TRIANGULO     4,75  

         
2.375,00  
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Tetra Pak, limpa, não violada ou amassada, contendo os 
dados do produto. Validade mínima de 75% da validade 
total a contar da data de entrega do produto. Caixa de 395 
g.  

64 

LEITE DE COCO. Leite de coco de boa qualidade. Produto 
homogêneo com cor, odor e sabor característicos. 
Embalagem limpa, não violada, com rótulo bem aderido, 
contendo os dados do produto. Validade mínima de 75% 
da validade total a contar da data de entrega do produto. 
Garrafa de 200 mL. 

200 
Garrafa 
de 200 

mL 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     3,10  

            
620,00  

65 

LEITE DESNATADO. Leite de vaca desnatado, UHT. 
Embalagem Tetra Pak, não violada, contendo os dados do 
produto. Embalagem Tetra Pak, com tampa abre fácil 
redonda e giratória, limpa, não violada ou amassada, 
contendo os dados do produto. Validade mínima de 75% 
da validade total a contar da data de entrega do produto. 
Embalagem de 1 litro.  

500 
Caixa de 

1 lt 

ELOI 
BATISTA 

PORO 
ALEGRE     3,85  

         
1.925,00  

66 

LEITE EM PÓ. Leite de vaca integral em pó. Ingredientes: 
Leite integral e mix de minerais ferro, zinco e vitaminas A, 
C e D.  Validade mínima de 12 meses a contar da data da 
entrega do produto. Informação nutricional na porção de 25 
g (1 colher e meia de sopa): 131 kcal, 10 g de Carboidratos, 
7,0 g de Proteínas, 7,0 g de Gorduras totais, 124 mg de 
Sódio, 235 mg de Cálcio, 4,2 mg de Ferro, 2,1 mg de Zinco, 
180 µgRE de Vitamina A, 14 mg de Vitamina C e 1,5 µg de 
Vitamina D. Embalagem plástica atóxica, limpa, não 
violada, contendo os dados do produto. Validade mínima 
de 75% da validade total a contar da data de entrega. 
Pacote de 400 g. 

500 
Pacote de 

400g 

ELOI 
BATISTA NUTRIL   13,20  

         
6.600,00  

67 

LEITE INTEGRAL. Leite de vaca integral, UHT. 
Embalagem Tetra Pak, não violada, contendo os dados do 
produto. Embalagem Tetra Pak, com tampa abre fácil 
redonda e giratória, limpa, não violada ou amassada, 
contendo os dados do produto. Validade mínima de 75% 
da validade total a contar da data de entrega do produto. 
Embalagem de 1 litro.  

3500 
Caixa de 

1 lt 

ELOI 
BATISTA 

PORO 
ALEGRE     3,85  

       
13.475,00  

68 

MAÇÃ. Fruta de boa qualidade, fresca, bem desenvolvida 
e madura. A casca deve estar livre de rachaduras, 
perfurações, larvas, parasitas, sujidades e partes 
apodrecidas ou amolecidas, sem danos de origem física. 
Peso médio de 120 g. 

1000 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     8,60  

         
8.600,00  

69 

MACARRÃO ESPAGUETE. Macarrão tipo Espaguete nº 
08. Massa de sêmola com ovos. Ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes 
naturais cúrcuma e betacaroteno. Informação nutricional na 
porção de XX g: 272 kcal, 58g Carboidratos, 8,0g de 
Proteínas, 1,1g de Gorduras Totais, 0g de Gorduras 
Saturadas, 0g de Gorduras Trans, 0 mg de colesterol, 2,4g 
de Fibra Alimentar, 3,4 mg de Ferro e 0 mg de sódio. 
Embalagem plástica, transparente, resistente, atóxica, não 
violada, livre de sujidades, contendo os dados do produto. 
Validade mínima de 75% da validade total a contar da data 
de entrega do produto. Pacote de 500 g.  (com ovos)  

350 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA VILMA     3,95  

         
1.382,50  

70 

MACARRÃO PADRE NOSSO. Massa de sêmola com 
ovos. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma. 
Embalagem plástica, transparente, resistente, atóxica, não 
violada, livre de sujidades, contendo os dados do produto. 
Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega 
do produto. Pacote de 500g. (com ovos) 

500 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA VILMA     3,95  

         
1.975,00  

71 

MACARRÃO PARAFUSO. Massa de sêmola com ovos. 
Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma. 
Embalagem plástica, transparente, resistente, atóxica, não 
violada, livre de sujidades, contendo os dados do produto. 
Validade mínima de 75% da validade total a contar da data 
de entrega do produto. Pacote de 500g. (com ovos) 

400 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA VILMA     3,95  

         
1.580,00  
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72 

MAIONESE. Maionese tradicional de boa qualidade, 
contendo 40 kcal e 125 mg de sódio por porção de 12 g. 
Ingredientes: água, óleo vegetal, ovo pasteurizado, amido 
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante 
ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador ácido 
ascórbico. Embalagem plástica, atóxica, resistente, isenta 
de sujidades, contendo os dados do produto. Validade 
mínima de 75% da validade total a contar da data de 
entrega. Pote de 500 g. (TIPO: ARISCO, LISA, 
HELLMANNS OU SUPERIOR). 

300 
Pote de 

500g 

ELOI 
BATISTA 

HELLMANN
S     6,60  

         
1.980,00  

73 

MAMÃO FORMOSA. Mamão tipo formosa, de boa 
qualidade, apresentando tamanho, cor e formato uniforme. 
Fruta bem desenvolvida e madura, de aspecto fresco e 
firme. Sem partes amassadas e estragadas, livres de 
sujidades, com casca fina e lisa. Grau de amadurecimento 
próprio para consumo. Peso médio de 1,2 Kg. 

600 Kg 

ELOI 
BATISTA CEASA     3,55  

         
2.130,00  

74 

MAMÃO PAPAIA. Mamão tipo papaia, de boa qualidade, 
apresentando tamanho, cor e formato uniforme. Fruta bem 
desenvolvida e madura, de aspecto fresco e firme. Sem 
partes amassadas e estragadas, livres de sujidades, com 
casca fina e lisa. Grau de amadurecimento próprio para 
consumo. Peso médio de 400 g. 

150 Kg 

ELOI 
BATISTA CEASA     6,00  

            
900,00  

75 

MANDIOCA. Vegetal de boa qualidade, que cozinha 
facilmente, isento de rachaduras, partes estragadas, 
perfurações e cortes. Com aspecto, aroma e sabor típicos 
do produto. Livre de umidade externa, com casca que solte 
facilmente, polpa branca ou amarelada e de aspecto fresco.  

200 Kg 
ELOI 
BATISTA ROSA     4,20  

            
840,00  

76 

MARACUJÁ. Fruto de tamanho médio, com casca firme, 
de coloração amarelada, isenta de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física. 

250 Kg  
ELOI 
BATISTA CEASA     8,60  

         
2.150,00  

77 

MARGARINA. Margarina vegetal constituída de, no 
mínimo, 70% de lipídeos. Ingredientes: Óleos vegetais 
líquidos e interesterificados, água, sal, leite desnatado 
reconstituído, vitamina A (1.500 U.I./ 100g), estabilizantes: 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja e 
ésteres de poliglicerol de ácidos graxos, conservador 
sorbato de potássio, acidulante ácido lático, aromatizantes, 
antioxidantes: EDTA cálcio dissódico, BHT e ácido cítrico e 
corante natural de urucum e cúrcuma. Informação 
nutricional na porção de 10 g (1 colher de sopa): 63 kcal, 0 
g de Carboidratos, 0g de Proteínas, 7,0 g de gorduras 
totais, 2,0 g de Gorduras saturadas, 0 g de Gorduras trans, 
0 g de Fibra alimentar, 55 mg de Sódio e 45 mcg de 
Vitamina A. Embalagem primária de polipropileno, 
resistente, isenta de sujidades, contendo os dados do 
produto. Validade mínima de 75% da validade total a contar 
da data da entrega. Pote de 500 g. (TIPO: CLAIBOM, 
QUALY, DORIANA OU SUPERIOR). 

600 
Pote de 

500g 

ELOI 
BATISTA QUALY     6,25  

         
3.750,00  

78 

MASSA DE PASTEL. Massa de pastel em rolo de boa 
qualidade. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, água, margarina, açúcar, sal, álcool 
alimentício, emulsificante lecitina de soja, conservador 
sorbato de potássio, regulador de acidez ácido lático e 
ácido cítrico. Embalagem primária plástica, transparente, 
resistente, isenta de sujidades, contendo os dados do 
produto. Validade mínima de 75% da validade total a contar 
da data da entrega. Pacote de 500 g. 

500 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA 

TRIGO 
LIDER     4,35  

         
2.175,00  

79 

MELANCIA. Fruta fresca, doce, de boa qualidade, sem 
partes apodrecidas. Casca firme, isenta de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões 
de origem física. Grau de amadurecimento próprio para o 
consumo. 

400 Kg 

ELOI 
BATISTA CEASA     2,95  

         
1.180,00  

80 
MILHO DE PIPOCA. Milho de pipoca, classe amarelo, 
tipo1. Grãos inteiros, de boa qualidade, isentos de outros 
tipos de grãos, material terroso, sujidades, mofos, parasitas 

600 
Pacote de 

500g 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     2,59  

         
1.554,00  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 
36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

 

 

 

  

 
e carunchos. Embalagem plástica resistente, atóxica, não 
violada, contendo dados do produto, Com validade mínima 
de 75% da validade total a contar da data da entrega do 
produto. Pacote de 500 g.  

81 

MILHO VERDE. Milho verde em conserva. Ingredientes: 
milho verde, água e sal. Informação nutricional na porção 
de 130 g (1 xícara): 107 kcal, 19 g de carboidratos, 3,8 g de 
proteínas, 1,6 g de gorduras, 3,8 de fibra alimentar e 386 
mg de sódio. Latas limpas, íntegras, não amassadas, 
estufadas ou enferrujadas. Validade mínima de 75% da 
validade total a contar da data da entrega. Peso Líquido: 
300 g. Peso drenado: 200 g. 

700 
Lata de 

300g 

ELOI 
BATISTA BONARE     2,45  

         
1.715,00  

82 Mistura para bolo (vários sabores)  600 pct 
ELOI 
BATISTA VILMA     4,10  

         
2.460,00  

83 Molho de tomate 340g 720 saches 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     1,45  

         
1.044,00  

84 MORTADELA BOLONHA DEFUMADA 300 Kg 
ELOI 
BATISTA 

OURO 
PERDIGÃO   19,90  

         
5.970,00  

85 

ÓLEO. Óleo de soja, refinado, tipo I. Embalagem plástica, 
atóxica, transparente, não violada, contendo dados do 
produto. Com validade mínima de 75% da validade total a 
contar da data da entrega do produto. Embalagem de 900 
ml. 

1000 
Embalage
m de 900 

mL ELOI 
BATISTA VELEIRO     8,30  

         
8.300,00  

86 

OVO. Ovos de galinha, tipo extra, classe A vermelho. 
Produto fresco, com casca íntegra, fosca e áspera, limpa, 
sem rachaduras, manchas ou deformações, com câmera 
de ar fixa. Acondicionados em embalagem própria, isenta 
de sujidades ou parasitas, com data de validade visível. 
Cartela com 12 unidades. 

700 Dúzia 

ELOI 
BATISTA COIMBRA     5,99  

         
4.193,00  

87 Pão para hot –dog  480 pct 
ELOI 
BATISTA 

ACONCHEG
OS     4,85  

         
2.328,00  

88 

PIMENTÃO. Pimentão verde, de boa qualidade e de 
aspecto fresco. Casca lisa, cor verde escuro, isenta de 
sujidades, parasitas, mofo ou partes estragadas. Peso 
médio de 80 g a unidade. 

260 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     4,10  

         
1.066,00  

89 

PIRULITO.  Pirulitos com sabores sortidos de boa 
qualidade. Pirulitos embalados individualmente, bem 
presos ao cabinho, em embalagem primária atóxica, 
resistente, transparente, limpa e não violada, contendo os 
dados do produto Validade mínima de 75% da validade 
total a contar da data da entrega. Pacote de 600 g. 

150 
Pacote de 

600 g 
ELOI 
BATISTA       8,25  

         
1.237,50  

90 Pó sabor morango  120 Kg 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     8,35  

         
1.002,00  

91 

POLVILHO AZEDO. Polvilho azedo de textura fina e 
coloração branca. Isento de sujidades e mofos. 
Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 
contendo dados do produto. Com validade mínima de 75% 
da validade total a contar da data da entrega do produto. 
Embalagem de 1 Kg.  

250 
Pacote de 

1kg 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     6,90  

         
1.725,00  

92 

POLVILHO DOCE. Polvilho doce de textura fina e 
coloração branca. Isento de sujidades e mofos. 
Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 
contendo dados do produto. Com validade mínima de 75% 
da validade total a contar da data da entrega do produto. 
Embalagem de 1Kg.  

250 
Pacote de 

1kg 
ELOI 
BATISTA ANCHIETA     6,90  

         
1.725,00  

93 

PRESUNTO. Presunto cozido sem capa de gordura. 
Ingredientes: Carne suína (pernil), água, sal refinado, 
proteína de soja, maltodextrina, açúcar refinado, aromas 
naturais (de canela, noz moscada, louro, pimenta 
vermelha, cravo e páprica), espessante carragena, 
estabilizante tripolifosfato de sódio, antioxidante eritorbato 
de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, 
conservante nitrito de sódio e corante carmim de 
cochonilha. Produzido em conformidade com a legislação 
sanitária em vigor. Embalagem original do produto deve 
apresentar selo de inspeção federal. 

400 Kg 

ELOI 
BATISTA PIF PAF   20,90  

         
8.360,00  

94 
QUEIJO MUÇARELA. Queijo muçarela de primeira 
qualidade. Ingredientes: Leite, cloreto de sódio, cloreto de 

400 Kg 
ELOI 
BATISTA 

MINAS 
COLONIAL   36,50  

       
14.600,00  
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cálcio, fermento láctico e coalho. Produzido em 
conformidade com a legislação sanitária em vigor. 
Embalagem original do produto deve apresentar selo de 
inspeção federal. 

95 
REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2LT (TIPO: 
PEPSI, ANTARTICA, COCA-COLA OU SUPERIOR). 

600 UNID ELOI 
BATISTA COCA COLA     7,89  

         
4.734,00  

96 
REFRIGERANTE DE GUARANA EMBALAGEM 02LT  
(TIPO: PEPSI, ANTARTICA, COCA-COLA OU 
SUPERIOR). 

600 UNID ELOI 
BATISTA ANTARTICA     6,40  

         
3.840,00  

97 
REFRIGERANTE DE LARANJA EMBALAGEM 2LT  (TIPO: 
PEPSI, ANTARTICA, COCA-COLA OU SUPERIOR). 

600 UND 
ELOI 
BATISTA SUKITA     4,85  

         
2.910,00  

98 
REFRIGERANTE DE UVA EMBALAGEM 2LT  (TIPO: 
PEPSI, ANTARTICA, COCA-COLA OU SUPERIOR). 

600 UNID 
ELOI 
BATISTA SUKITA     4,85  

         
2.910,00  

99 

REPOLHO VERDE. Vegetal firme e íntegro, fresco, com 
folhas enoveladas, isento de sujidades, parasitas, partes 
apodrecidas ou impróprias para o consumo. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem física. Peso médio 
de 1,2 Kg. 

100 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     3,10  

            
310,00  

100 

REQUEIJÃO. Requeijão cremoso de boa qualidade. 
Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, cloreto de 
sódio, cloreto de cálcio, regulador de acidez ácido láctico, 
estabilizante polifosfato de sódio e conservador sorbato de 
potássio. Sem adição de amido e gordura vegetal. Valor 
nutricional na porção de 30 g: 98 Kcal, 1,3 g de 
carboidratos, 3,0 g de proteínas, 9,0 g de gorduras totais, e 
161 mg de sódio. Embalagem plástica resistente, atóxica, 
não violada, contendo dados do produto, com validade 
mínima de 30 dias a contar da data da entrega do produto.  
Pote de 420 g. 

120 
Pote de 

420g 

ELOI 
BATISTA 

MINAS 
COLONIAL     8,00  

            
960,00  

101 

ROSQUINHA SABOR COCO. Rosquinha com sabor coco, 
produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, crocante, livre de gorduras trans. Ingredientes: 
Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, 
Açúcar, Gordura Vegeral (Soja, Palma), Amigo, Açúcar 
Invertido, Sal, Emulsificante Lecitina de Soja (INS 322), 
Aromatizante, Acidulante Ácido Láctico (INS 270), 
Fermentos Químicos Bicarbonato de Sódio (INS 500ii) e 
Bicarbonato de Amônio (INS 503ii). Com validade mínima 
de 75% da validade total a contar da data da entrega do 
produto. Informação Nutricional na porção de 30 g ou 5 
unidades: Valor energético de 130 kcal, 23 g de 
carboidratos, 1,8 g de proteínas, 3,4 g de gorduras totais, 
1,6 g de gorduras saturadas, 0 g de gorduras trans, 1,2 g 
de gorduras monoinsaturadas, 0,4 g de gorduras 
polinsaturadas, 0 mg de colesterol, 0,9 g de fibra alimentar 
e 65 mg de sódio. Embalagem atóxica, não violada, 
contendo dados do produto. Com validade mínima de 75% 
da validade total a contar da data da entrega do produto. 
Pacote de 400g. (TIPO: ELBIS, PRODASA, MARILAN OU 
SUPERIOR) 

2300 
Pacote de 

400 g 

ELOI 
BATISTA AYMORE     5,10  

       
11.730,00  

102 

ROSQUINHA SABOR LEITE. Rosquinha com sabor leite, 
produzida com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, crocante, livre de gorduras trans. Ingredientes: 
Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, 
Açúcar, Gordura Vegetal (Soja, Palma), Amido, Açúcar 
Invertido, Sal, Emulsificante Lecitina de Soja (INS 322), 
Aromatizante, Acidulante Ácido Láctico (INS 270), 
Fermentos Químicos Bicarbonato de Sódio (INS 500ii) e 
Bicarbonato de Amônio (INS 503ii). Embalagem atóxica, 
não violada, contendo dados do produto. Com validade 
mínima de 75% da validade total a contar da data da 
entrega do produto. Informação Nutricional na porção de 30 
g ou 5 unidades: Valor energético de 130 kcal, 23 g de 
carboidratos, 1,8 g de proteínas, 3,4 g de gorduras totais, 
1,6 g de gorduras saturadas, 0 g de gorduras trans, 1,2 g 
de gorduras monoinsaturadas, 0,4 g de gorduras 
polinsaturadas, 0,9 mg de colesterol, 0,9 g de fibra 

2300 pct 

ELOI 
BATISTA AYMORE     5,10  

       
11.730,00  
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alimentar e 65 mg de sódio. Embalagem atóxica, não 
violada, contendo dados do produto. Com validade mínima 
de 75% da validade total a contar da data da entrega do 
produto. Pacote de 400g. (TIPO: ELBIS, PRODASA, 
MARILAN OU SUPERIOR). 

103 

SAL. Sal refinado iodado. Ingredientes: Cloreto de sódio, 
iodato de potássio, antiumectante INS 535 (ferrocianeto de 
sódio). Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a 
suplementação de iodo. Produto livre de umidade, em 
embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 
contendo os dados do produto. Com validade mínima de 
75% da validade total a contar da data da entrega do 
produto. Embalagem de 1 Kg. 

300 
Pacote de 

1kg 

ELOI 
BATISTA GLOBO     1,75  

            
525,00  

104 

SALSICHA DE FRANGO RESFRIADA, EMBALAGENS 
INDIVIDUAIS DE 5 KG. DE BOA QUALIDADE, NÃO 
AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, 
PARASITOS E LARVAS. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO 
SANITÁRIA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR: DATA 
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INGREDIENTES. 

600 Kg 

ELOI 
BATISTA PIF PAF     7,90  

         
4.740,00  

105 

SALSICHA. Salsicha de carne bovina e/ou suína, tipo hot-
dog com no máximo de 2% de amido. Produto fabricado 
com carnes de animais abatidos sob inspeção sanitária. 
Com odor, sabor e aspecto característicos. Cor própria, 
sem manchas pardacentas ou esverdeadas. Embalagem 
primária atóxica, com selo de inspeção federal. Validade 
mínima de75% da validade total a contar da data de 
entrega do produto. 

800 Kg 

ELOI 
BATISTA PIF PAF     7,90  

         
6.320,00  

106 

SUCO DE CAJU. Concentrado líquido para refresco de 
fruta sabor caju. Rendimento mínimo de 8 litros (1 parte de 
suco para 7 partes de água). Ingredientes: água, suco 
concentrado de caju, suco concentrado de maçã, , 
acidulante ácido cítrico, conservantes benzoato de sódio e 
metabissulfito de sódio, aroma idêntico ao natural de caju, 
estabilizante INS 466. Embalado em garrafa atóxica, 
transparente, não violada, isenta de sujidades e com rótulo 
perfeitamente aderido à garrafa. Prazo de validade mínimo 
de 75% da validade total a contar da data de entrega do 
produto. 

800 
Garrafa 
de 1 L 

ELOI 
BATISTA DA FRUTA     6,10  

         
4.880,00  

107 

SUCO DE GOIABA. Concentrado líquido para refresco de 
fruta sabor goiaba. Rendimento mínimo de 6 litros (1 parte 
de suco para 5 partes de água). Ingredientes: Polpa de 
goiaba, suco de maçã clarificado, acidulante ácido cítrico, 
aroma idêntico ao natural de goiaba, conservantes 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, estabilizante 
INS 466, antioxidante ácido ascórbico. Embalado em 
garrafa atóxica, transparente, não violada, isenta de 
sujidades e com rótulo perfeitamente aderido à garrafa. 
Prazo de validade mínimo de 75% da validade total a contar 
da data de entrega do produto. 

900 
Garrafa 
de 1 L 

ELOI 
BATISTA DA FRUTA     6,10  

         
5.490,00  

108 

SUCO DE MANGA. Concentrado líquido para refresco de 
fruta sabor manga. Rendimento mínimo de 4 litros (1 parte 
de suco para 3 partes de água). Ingredientes: água, polpa 
de manga, suco concentrado de manga, suco de maçã 
clarificado, acidulante ácido cítrico, conservantes benzoato 
de sódio e metabissulfito de sódio, aroma idêntico ao 
natura de manga, estabilizante goma xantana. Embalado 
em garrafa atóxica, transparente, não violada, isenta de 
sujidades e com rótulo perfeitamente aderido à garrafa. 
Prazo de validade mínimo de 75% da validade total a contar 
da data de entrega do produto. 

900 
Garrafa 
de 1 L 

ELOI 
BATISTA DA FRUTA     6,35  

         
5.715,00  

109 

SUCO DE MARACUJÁ. Concentrado líquido para refresco 
de fruta sabor maracujá. Rendimento mínimo de 7 litros (1 
parte de suco para 6 partes de água). Ingredientes: água, 
suco concentrado de maracujá, suco concentrado de maçã, 
acidulante ácido cítrico, conservantes benzoato de sódio e 
metabissulfito de sódio, aroma idêntico ao natural de 

800 
Garrafa 
de 1 L 

ELOI 
BATISTA 

BELA 
ISCHIA   10,99  

         
8.792,00  
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maracujá, corante betacaroteno. Embalado em garrafa 
atóxica, transparente, não violada, isenta de sujidades e 
com rótulo perfeitamente aderido à garrafa. Prazo de 
validade mínimo de 75% da validade total a contar da data 
de entrega do produto. 

110 

SUCO DE UVA. Concentrado líquido para refresco de fruta 
sabor uva. Rendimento mínimo de 3 litros (1 parte de suco 
para 2 partes de água). Ingredientes: água, suco 
concentrado de uva, suco de maçã clarificado, acidulante 
ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, aroma 
idêntico ao natural de uva, antiespumante INS 900a. 
Embalado em garrafa atóxica, transparente, não violada, 
isenta de sujidades e com rótulo perfeitamente aderido à 
garrafa. Prazo de validade mínima de 75% da validade total 
a contar da data de entrega do produto. 

900 
Garrafa 
de 1 L 

ELOI 
BATISTA 

BELA 
ISCHIA     9,90  

         
8.910,00  

111 
TEMPERO ALHO E SAL. EMBALAGEM PLASTICA 
ATÓXICA E RESISTENTE.COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 
MESES ,EMBALAGEM COM 500 GR. 

50 unid ELOI 
BATISTA VIÇOSA     2,99  

            
149,50  

112 

TOMATE. Frutos de boa qualidade, maduros, graúdos, 
com tamanho, cor e conformação uniformes. Casca lisa, 
isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos. Sem partes impróprias para o 
consumo ou lesões de origem física.  

700 Kg 
ELOI 
BATISTA CEASA     5,50  

         
3.850,00  

113 

TRIGO PARA QUIBE. Trigo para o preparo de quibe de 
boa qualidade. Ingredientes: trigo partido. Isento de outros 
tipos grãos, material terroso, sujidades, mofos, parasitas e 
carunchos. Embalagem atóxica, transparente, não violada, 
isenta de sujidades, contendo os dados do produto. Prazo 
de validade mínimo de 12 meses a contar da data de 
entrega. 

100 
Pacote de 

500 g 

ELOI 
BATISTA ANCHIETA     2,70  

            
270,00  

114 

UVA PASSA.  Uva passa escura, sem semente, importada, 
selecionada. Embalagem plástica, atóxica, não violada, 
contendo dados do produto. Com validade mínima de 75% 
da validade total a contar da data da entrega do produto. 
Embalagem com 100 gramas. 

220 
Pacote de 

100 g 
ELOI 
BATISTA 

LA 
VIOLETERA     3,99  

            
877,80  

115 

UVA VERDE. Uva Verde, variedades Itália ou Tompson, 
com maturação adequada para o consumo, textura e 
consistência de fruta fresca. Casca lisa, isenta de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos. Fruto doce, com cor, odor e sabor característicos. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física. 

200 Kg 

ELOI 
BATISTA CEASA   14,00  

         
2.800,00  

116 

UVA VERMELHA. Uva vermelha, variedades Niágara, 
Benitaka, Rubi ou Red Globe. Fruta doce, com maturação 
adequada para o consumo, textura e consistência de fruta 
fresca. Casca lisa, isenta de sujidades, insetos, parasitas, 
larvas e corpos estranhos aderidos. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física. 

200 Kg 

ELOI 
BATISTA CEASA   14,50  

         
2.900,00  

117 

VINAGRE DE MAÇÃ. Vinagre de fruta Maçã, de aspecto 
límpido e com características sensoriais próprias. 
Ingredientes: Fermentado acético de maçã, água potável, 
conservador INS 224, com acidez volátil de 4,0 %. 
Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 
contendo dados do produto. Validade mínima de 75% da 
validade total a contar da data de entrega do produto. 
Garrafas de 750 ml. 

70 
Garrafas 
de 750 

mL 

ELOI 
BATISTA PEREIRA     4,20  

            
294,00  

118 

VINAGRE. Vinagre branco de álcool. Produto de aspecto 
límpido, transparente, com características sensoriais 
próprias. Ingredientes: Fermentado acético de álcool, água 
potável, conservador INS 224, com acidez volátil de 4,0 %. 
Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 
contendo dados do produto. Com validade mínima de 75% 
da validade total a contar da data da entrega do produto. 
Garrafa de 750 ml. 

150 
Garrafas 
de 750 

mL 

ELOI 
BATISTA PEREIRA     2,70  

            
405,00  

  
VALOR TOTAL 

          
       

469.780,30  
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Valor total da Ata de Registro de Preço – R$ 

469.780,30(quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e oitenta reais 
e trinta centavos). 
 

 
HELISSON JOSE MIRANDA TEIXEIRA 

12855209633 – CHACARA PACIENCIA, S/N, ZONA RURAL -
ARAPONGA/MG – CEP: 36.594-000 – CNPJ: 33.314.017/0001-72 – 
TEL.: (31) 982507806/983770444 – E-MAIL: 

helissonteixeira@outlook.com. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 
VENCEDO

R 
MARCA P. UNIT P. TOTAL 

25 

CAFÉ. Café torrado e moído, tradicional, de boa qualidade, 
com aroma, sabor e cor característicos. Pó homogêneo, 
fino, com cor variando do castanho claro ao castanho 
escuro. Embalagem 100% selada, contendo os dados do 
produto. Validade mínima de 75% da validade total a contar 
da data da entrega do produto. Pacote de 500 g.  (TIPO: 
TRÊS CORAÇÕES, CABOCLO, PILÃO, EVOLUTO, 
CAMPO BOM OU SUPERIOR) 

1900 PACOTE 

HELISSON 

MONTANHA
SDE 
ARAPONGA     9,55  

       
18.145,00  

VALOR TOTAL 18.145,00 

 
Valor total da Ata de Registro de Preço – R$ 18.145,00 

(dezoito mil cento e quarenta e cinco reais). 
 

 

ARAPONGA/MG, 19 DE JANEIRO DE 2021 

 
 

ADMILSO ANTONIO DA SILVA 

PREGOEIRO 
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