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HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 

 
 

A Ordenadora de Despesas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS – Campus Ibirubá, Migacir Trindade Duarte 

Flôres, no uso de suas atribuições legais, homologa e ratifica a Dispensa de Licitação 

nº 176/2019, Chamada Pública nº 22/2019, com base no disposto na Lei nº 

11.947/2009, Resolução nº 26/2013 FNDE e demais legislações correlatas, no Edital e 

anexos da referida Chamada Pública e demais documentos juntados aos autos do 

processo, tendo como resultado o que segue: 
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Descrição do objeto com 
especificações* 
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Nome da 
empresa / CNPJ 

Valor total  

2 

Banana caturra de 1ª qualidade em 
penca, frutos com 60 a 70% de 
maturação, com casca uniforme, 
aroma e sabor característico da 
espécie, com cascas sãs, sem 
ferimentos ou defeitos, sem rupturas, 
firmes e com brilho. 

50 Kg 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$312,00 

3 

Banana, variedade prata. Peso médio 
de 125g cada fruta. Com 
características de qualidade: inteira, 
bem desenvolvida, turgescente 
(firme), com coloração uniforme típica 
da variedade, superfície lisa. Em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação (no ponto de consumo, ou 
seja, nem verde nem apodrecida). 
Sem sujidades, corpos estranhos ou 
outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. Livre de 
danos mecânicos (rachaduras, cortes, 
perfurações com exposição de polpa), 
danos fisiológicos, pragas e doenças. 

200 Kg 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$830,00 
 

4 

Barra de cereal de aproximadamente 
25g, sabores diversos (castanha, 
morango, coco ou brigadeiro), com 

1920 Un. 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

R$3.148,80 
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cobertura de chocolate. Validade 
mínima de 06 meses. 

44 

5 

Bebida de leite integral sabor 
chocolate (achocolatado), pronto para 
beber, composto de leite 
reconstituído, embalagens tetra pak 
individuais de 200ml (acompanha 
canudo), reembaladas em caixa de 
papelão vedada. A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade de 
produto e atender as exigências do 
órgão de inspeção sanitária 
fiscalizador. Deve apresentar cor, 
cheiro, sabor, textura e aparência 
agradável e característico do produto 
em excelente estado de conservação. 
Prazo de validade mínimo de 04 
meses a partir da entrega. 

3840 Un. 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$7.680,00 
 

6 

Bebida láctea, sabores diversos 
(morango, coco, frutas vermelhas, 
salada de frutas), embalagem saco 
plástico de 1L, produto com 
fabricação recente, entrega sob 
condições recomendadas de 
refrigeração, produto inspecionado. 

200 L 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$642,00 
 

7 

Biscoito doce frito, à base de farinha 
de trigo e ovos, polvilhada com 
açúcar, tipo “Cueca virada” ou 
“ceroula virada”. A massa deve ser 
macia e frita uniformemente. Peso 
aproximado de 80g por unidade. Lote 
precisa apresentar rótulo com a 
identificação do produto, ingredientes, 
data de fabricação, validade e peso. 

40 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$924,00 
 

8 

Biscoito de manteiga colonial. Sem 
adição de gordura vegetal 
hidrogenada ou aditivos alimentares. 
Embalagem de 1Kg íntegra. Validade 
30 dias a partir da data de entrega. 
Lote precisa apresentar rótulo com a 
identificação do produto, ingredientes, 
data de fabricação, validade e peso. 

70 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.708,00 
 

9 

Biscoito de polvilho doce, com 
cobertura de chocolate branco ou 
preto. Embalagem de 1Kg íntegra. 
Validade 30 dias a partir da data de 
entrega. Lote precisa apresentar 

30 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$929,40 
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rótulo com a identificação do produto, 
ingredientes, data de fabricação, 
validade e peso. 

10 

Biscoito de mel glaceado colonial. 
Sem adição de gordura vegetal 
hidrogenada ou aditivos alimentares. 
Embalagem de 1Kg íntegra. Validade 
30 dias a partir da data de entrega. 
Lote precisa apresentar rótulo com a 
identificação do produto, ingredientes, 
data de fabricação, validade e peso. 

70 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.914,50 
 

12 

Biscoito tipo rosca caseira de polvilho, 
salgado, assado em formato circular. 
Ingredientes: polvilho azedo, água, 
óleo, leite ou água, sal, ovos. 
Características desejáveis crocantes, 
sequinhos e assados suficientemente, 
com uso moderado de sal. 
Embalagens íntegras. Lote precisa 
apresentar rótulo com a identificação 
do produto, ingredientes, data de 
fabricação, validade e peso. 

20 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$466,00 
 

13 

Bolacha pintada colonial, decorada 
com glacê e açúcar colorido. Sem 
adição de gordura vegetal 
hidrogenada ou aditivos alimentares. 
Embalagem de 1Kg íntegra. Lote 
precisa apresentar rótulo com a 
identificação do produto, ingredientes, 
data de fabricação, validade e peso. 

70 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.694,00 
 

14 

Bolacha biscoito de milho e coco. 
Sem adição de gordura vegetal 
hidrogenada ou aditivos alimentares. 
Embalagem de 1Kg íntegra. Validade 
30 dias a partir da data de entrega. 
Lote precisa apresentar rótulo com a 
identificação do produto, ingredientes, 
data de fabricação, validade e peso. 

60 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.449,00 
 

15 

Bolo, porção individual de 80g 
aproximadamente, sabores diversos 
(chocolate, cenoura, maça), 
apresentar características desejáveis 
de sabor e odor, massa fofa e bem 
assada. Lote precisa apresentar rótulo 
com a identificação do produto, 
ingredientes, data de fabricação, 
validade e peso. 

60 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.389,00 
 

16 
Chá de hortelã. Apresentação: Folhas 
de hortelã desidratadas. Embalagem 
de 50g com rótulo. 

20 Un. 
COOPEAGRI 

CNPJ: 
R$122,40 
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04.355.355/0001-

54 

17 

Chá de endro ou erva-doce. 
Apresentação: Sementes de endro ou 
erva-doce, sem sujidades, materiais 
estranhos, pragas ou bolores. 
Embalagem de 50g com rótulo. 

40 Un. 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$244,80 
 

18 

Creme de leite UHT, embalagem de 
200g, validade mínima de 90 dias e 
com selo de inspeção sanitária. 

27 Un. 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

 

R$74,25 
 
 
 

19 

Cuca colonial com recheios diversos 
(doce de leite, requeijão, coco, 
chocolate, amendoim) e farofa de 
açúcar, peso aproximado de 800g. 
Sem adição de gordura vegetal 
hidrogenada ou aditivos alimentares. 
Recheio a definir no momento da 
entrega. Lote precisa apresentar 
rótulo com a identificação do produto, 
ingredientes, data de fabricação e 
validade.  

60 Un. 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$763,80 
 

20 

Cup Cake, porção individual de bolo 
(tipo inglês, baunilha, mesclado ou 
chocolate), com cobertura (chocolate 
ao leite ou branco, brigadeiro) com 
confeitos, peso aproximado de 80g 
por unidade. Produzido, embalado e 
entregue em conformidade com a 
legislação sanitária vigente. Deve 
apresentar cor, cheiro, sabor, textura 
e aparência agradável e característico 
do produto em excelente estado de 
conservação. Pronto para consumo. O 
lote deve estar identificado com 
etiqueta em que conste o nome da 
empresa, peso, ingredientes, data de 
fabricação e data de validade. 

70 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.770,30 
 

21 

Doce cremoso de fruta, sabores 
diversos (uva, pera, goiaba, figo, 
morango, maça), preparado à base de 
fruta, açúcar e água. Sem adição de 
espessantes. O sabor será definido no 
pedido. Embalagem de plástico de 
1Kg com rótulo. 

30 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$394,80 
 

22 
Doce de Leite em pasta. Ingredientes: 
leite pasteurizado e açúcar. O doce de 50 Kg 

CECAFES 

CNPJ: 
R$747,50 
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leite deverá ser fabricado com 
matérias-primas sãs e limpas, isentas 
de matéria terrosa, parasitos, e em 
perfeito estado de conservação. Não 
será permitida a adição de amido. 
Não deve conter glúten. Não pode 
conter corantes artificiais. 
Características sensoriais 
(organolépticas): Consistência 
cremosa ou pastosa, sem cristais 
perceptíveis sensorialmente; cor 
castanho caramelado; sabor e odor 
doce característico, sem sabores e 
odores estranhos. Embalagem de 
1Kg. Prazo de validade mínimo de 03 
meses. Produto inspecionado.  

15.388.008/0001-

44 

23 

Esfirra assada de frango, peso 
aproximado de 80g por unidade, 
Composição: farinha de trigo, ovos, 
margarina vegetal, óleo de soja, leite, 
sal, fermento químico e palmito. 
Pronto para consumo. Lote precisa 
apresentar rótulo com a identificação 
do produto, ingredientes, data de 
fabricação e validade, peso. 

80 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$2.316,80 
 

24 

Espetinho de frango empanado pronto 
para consumo, elaborado a base de 
peito de frango em cubos. Peso 
aproximado de 80g a unidade. Lote 
precisa apresentar rótulo com a 
identificação do produto, ingredientes, 
data de fabricação e validade, peso. 

60 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.717,80 
 

25 

Farinha de milho média. Obtida de 
milho degerminado, moído, 
classificado e laminado. Ingredientes: 
milho, ferro e ácido fólico (Vitamina 
B9). Com aspecto, cor, odor e sabor 
próprios. Não contém glúten. Isenta 
de sujidades, insetos/parasitas (como 
carunchos, traças e larvas), bolores 
ou outros fatores que a tornem 
imprópria para consumo. 
Acondicionada em embalagem 
plástica atóxica, termossoldada, 
resistente e transparente. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, prazo de 
validade, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do 

40 Kg 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$135,20 
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produto e não deve estar violada. 
Pacotes de 1kg. Validade mínima de 
03 meses e data de embalamento não 
superior a 15 dias. 

26 

Farinha de trigo. Produto obtido a 
partir da moagem de trigo 
selecionado, limpo, desgerminado, 
sãos e isentos de matéria terrosa e 
em perfeito estado de conservação. 
Com aspecto de pó fino, cor branca 
ou ligeiramente amarelada, cheiro 
próprio e sabor próprio. Sem adição 
de conservantes ou aditivos 
Enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Não poderá estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Isenta de sujidades, 
insetos/parasitas (como carunchos, 
traças e larvas), bolores ou outros 
fatores que a tornem imprópria para 
consumo. A embalagem primária 
deverá declarar a marca, nome e 
endereço do fabricante, peso líquido, 
prazo de validade, lote. Validade 
mínima de 04 meses e data de 
embalamento não superior a 30 dias. 
Pacote de 5Kg. 

60 Un. 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

 
 
 
 
 
 

R$768,00 
 
 
 
 
 
 

27 

Iogurte sabor morango, embalagem 
plástica de 1L, produto com 
fabricação recente, entrega sob 
condições recomendadas de 
refrigeração, produto inspecionado.

  

200 L 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$976,00 
 

28 

Leite em pó integral instantâneo, 
pacote metalizado com 1 kg. Data de 
embalamento não superior 30 dias, 
contando da data da entrega e 
validade de no mínimo 12 meses. 

40 Kg 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$837,20 
 

29 

Leite UHT integral – embalagem de 
1L. Leite de vaca, sem adulterações, 
integral, com mínimo de 3% de 
gordura ou teor original, líquido, cor 
branca, odor e sabor característicos, 
acondicionado em embalagem longa 
vida UHT/ UAT (ultra alta 
temperatura), em caixa cartonada, de 
1 litro, validade até 4 meses. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de 

300 L 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$858,00 
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validade, quantidade do produto, 
número do registro no órgão de 
inspeção sanitária e carimbo do órgão 
sanitário.  

30 

Maçã nacional, variedades gala ou 
fugi ou eva. Peso médio entre 150g a 
200g cada unidade. Deve apresentar 
as características de qualidade: 
inteira, bem desenvolvida, turgescente 
(firme), com coloração uniforme típica 
da variedade, superfície lisa. Em 
perfeitas condições de conservação e 
maturação (no ponto de consumo, ou 
seja, nem verde nem apodrecida). 
Deverão estar limpas e inteiras. Livre 
de danos mecânicos (rachaduras, 
cortes, perfurações com exposição de 
polpa), danos fisiológicos, pragas e 
doenças que impliquem em qualquer 
grau de decomposição, desintegração 
e fermentação dos tecidos. 

300 Kg 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$1.209,00 
 

32 

Mini pizza recheada, sabores 
calabresa, frango, carne moída, 
presunto, queijo, diâmetro aproximado 
de 12cm. Deve apresentar 
características desejáveis de sabor, 
odor e maciez, produto fresco. Lote 
precisa apresentar rótulo com a 
identificação do produto, ingredientes, 
data de fabricação e validade, peso. 

80 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$2.050,40 
 

33 

Molho de tomate. Preparado de 
tomate. Podendo conter temperos: 
alho, cebola, manjericão, orégano e 
sal. Pote de 1Kg ou 2Kg. 20 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

 
 

R$301,40 
 
 

34 

Morango in natura, fruta 
fisiologicamente bastante firme, com 
maturação apropriada, inteira e sem 
ferimentos. Livres de pragas e 
doenças e munida de cálice e pendulo 
verde. A embalagem deve ser plástica 
e transparente pesando 1kg cada. 
Sem sinais de fungos e 
apodrecimento. 

20 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

 
 
 

R$375,00 
 
 

36 

Orégano, tempero seco. Ingredientes: 
Folhas de orégano, picadas e 
desidratas. Não contém glúten. 
Embalagem plástica atóxica de 50g 
com rótulo. 

10 Un. 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$58,80 
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37 

Ovos de galinha tipo colonial, 
vermelhos, tamanho grande, frescos, 
selecionados, em embalagem tipo 
bandeja com 2,5 dúzias de papelão 
atóxico, resistente. Produto isentos de 
rachaduras, estufamento da câmara 
interna, sem sujidades. Casca do ovo 
limpa, áspera, fosca. Cor, odor e 
aspectos característicos. A 
embalagem deverá estar devidamente 
rotulada conforme legislação vigente. 
Possuir registro nos Órgãos de 
Inspeção Sanitária. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 20 
dias no momento da entrega. 

72 Dúzia 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$452,88 
 

38 

Pão fatiado, tipo sanduíche, pacote 
com 700g, cerca de 24 fatias por 
pacote. Deve apresentar 
características desejáveis de maciez e 
textura, bem assado, fresco. Lote 
precisa apresentar rótulo com a 
identificação do produto, ingredientes, 
data de fabricação, validade e peso. 
  

100 Un. 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.094,00 
 

39 

Pão sovado, deve apresentar 
características desejáveis de maciez e 
textura, bem assado, fresco, 
produzido no máximo no dia anterior a 
entrega. Peso aproximado de 600g 
por unidade. Lote precisa apresentar 
rótulo com informações 
recomendadas do produto. 

200 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$3.080,00 
 

40 

Pão de queijo pronto para consumo, 
elaborado com polvilho, óleo, ovos, 
sal e queijo. Produto assado, peso 
aproximado de 80g. Lote precisa 
apresentar rótulo com a identificação 
do produto, ingredientes, data de 
fabricação, validade e peso.  

50 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$1.481,50 
 

41 

Pastel assado de carne 
moída/guisado de gado ou frango. 
Peso aproximado de 100g. Deve 
apresentar cor, cheiro, sabor, textura 
e aparência agradável e característico 
do produto em excelente estado de 
conservação. Pronto para o consumo. 
Lote precisa apresentar rótulo com 
informações recomendadas do 
produto. 

480 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

 
 

R$13.569,60 
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42 

Queijo tipo muçarela ou prato fatiado, 
embalagem de 1 a 2 Kg íntegra. 
Produto inspecionado com 
características de qualidade, sabor e 
maciez característicos. Validade de 90 
dias e data de fabricação não superior 
a 20 dias na data da entrega, entrega 
sob condições recomendadas de 
refrigeração.  

60 Kg 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

R$1.678,20 
 

43 

Risólis, salgado frito pronto para 
consumo, sabores diversos de 
presunto e queijo, frango ou gado, 
peso aproximado de 150g por 
unidade. Massa apresentar 
característica crocante e sequinha, 
utilizar óleo de qualidade para a 
fritura. Lote precisa apresentar rótulo 
com a identificação do produto, 
ingredientes, data de fabricação, 
validade e peso. 

100 Kg 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$2.660,00 
 

44 

Suco de laranja integral refrigerado. 
Bebida produzida a partir do suco 
natural da fruta, sem adição de outros 
componentes, como água, açúcar e 
conservantes. Rotulado com data de 
fabricação e data de validade. 
Preparado preferencialmente no dia 
anterior a data de entrega. Garrafa pet 
de 2L, entrega sob condições 
recomendadas de refrigeração. 

342 L 

COOPEAGRI 

CNPJ: 

04.355.355/0001-

54 

R$4.073,22 
 

45 

Suco de uva integral. Bebida obtida a 
partir da fruta in natura, sem adição 
de açúcar, conservantes, corantes, 
edulcorantes sintéticos ou outros 
aditivos alimentares. Embalada em 
garrafa de vidro. Fabricação no ano 
vigente. Garrafa de 1,5L. 

96 Un. 

CECAFES 

CNPJ: 

15.388.008/0001-

44 

 
 
 

R$1.377,60 
 
 

Total 
R$ 

68.275,15 

 

                       
  Ibirubá, 01 de novembro de 2019. 
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Migacir Trindade Duarte Flôres 
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