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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 KG Abacate - de primeira qualidade, casca lisa, verde, in
natura, apresentando grau de maturação permitida suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo no prazo de uma semana.
Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

10,9600 2.192,00200,000

2 UN Abacaxi Pérola - Abacaxi Pérola
De primeira qualidade, fresco, firme e com brilho não
estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica que afetam a sua aparência, in
natura, apresentando grau de maturação permitida suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo no prazo de uma semana.
Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

9,0200 5.412,00600,000

3 KG Abóbora seca ou menina - Abóbora seca ou menina
Madura, de tamanho grande, uniforme, sem defeito, firme e
bem desenvolvida, livre de terra ou corpos estranhos. Sem
danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio.

3,5400 1.345,20380,000

4 KG Abobrinha - Abobrinha, Itália, de primeira qualidade, in
natura, apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

4,2200 1.688,00400,000

5 UNI Açafrão em pó - Características técnicas: produto a base de
florais secos e croccussativus. Não deve apresentar
sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, misturas
e peso insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta,
acondicionada em pacotes resistentes de até 100g,
contendo data de fabricação e validade. Prazo De validade:
mínimo de 12 meses. Data De fabricação: máximo de 30
dias

9,0000 900,00100,000

6 UNI Achocolatado em pó diet - Achocolatado em pó diet
,Embalagem mínima de 200g. Ingredientes: maltodextrina,
cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes artificiais
ciclamato de sódio e sacarina sódica, edulcorantes naturais
glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e
aromatizante. Deverá ser isento de glúten e lactose.
Validade mínima de 12 meses na data de entrega do
produto.

20,6100 206,1010,000

7 UNI Achocolatado em pó: Embalagem integra e inviolada de
800g - Alta solubilidade. Alimento instantâneo, com no
máximo 80% de sua constituição de açúcares, enriquecido
com vitaminas (A, C, D,  B1, B2, B3, B6) cálcio e ferro .
Registro no Ministério da Agricultura, validade mínima de
06 meses na data de entrega do produto. Tendo como
referência as seguintes marcas: Apti e Nescau.

10,6500 5.325,00500,000
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8 UNI Açúcar refinado - Açúcar refinado ,embalagem: Deve estar
intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno
leitoso ou transparente, atóxica. Não deve apresentar
sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório,
coloração e misturas e peso insatisfatório. Prazo de
Validade: Mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.

21,9000 10.950,00500,000

9 UNI Adoçante líquido 100% Stévia - Embalagem mínima de
60ml. Dietético, líquido. Sem glúten. Produto produzido e
embalado conforme lei vigente. Validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega

9,8800 98,8010,000

10 KG Aipim - Aipim, Branca ou amarela, de primeira, in natura,
descascada e congelada, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

6,7700 2.708,00400,000

11 UNI Alface americana - frescas, in natura, folhas firmes e bem
desenvolvidas, apresentando grau de evolução completo
do tamanho, aroma, e cor próprias da espécie e variedade,
livres de ferimentos ou defeitos, não estando danificadas
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete
a sua aparência, com ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Entregue em embalagem plástica translúcida.
devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos
com certificação.

4,2900 2.145,00500,000

12 UN Alface crespa - tipo crespa, frescas, in natura, folhas firmes
e bem desenvolvidas, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma, e cor próprias da espécie e
variedade, livres de ferimentos ou defeitos, não estando
danificadas por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

3,8100 3.810,001.000,000

13 KG Alho - Alho, Acondicionados em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada. Características Gerais:
Alho, in natura, de primeira, sem réstia, sem casca, bulbo
inteiriço, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões,
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem
sujidades, parasitos e larvas, com identificação do produto.

26,2000 2.620,00100,000

14 UNI Amendoim - Amendoim, embalagem: acondicionado em
saco plástico transparente, atóxico, intacto, com 500g.
Produto cru, com pele, constituídos de grãos inteiros, de
primeira qualidade, sem fermentação e mofo, isento de
sujeiras, parasitas e larvas. Validade mínima de 03 meses a
partir da data de entrega

7,3600 588,8080,000

15 UNI Amido de Milho embalagem 1Kg - Amido de Milho
embalagem 1Kg,embalagem integra e inviolada de 1 kg.
Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou
rançosos. Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Validade mínima de 03
meses a partir da data de entrega

16,2200 4.055,00250,000

16 KG Arroz integral - Arroz integral tipo agulhinha. Arroz o qual foi
retirada apenas da casca bruta. Preserva intactos o gérmen
e a camada externa do grão, nos quais se concentram a
maior parte dos nutrientes como as proteínas, fibras,
vitaminas do complexo B e minerais. O arroz integral tipo
agulhinha tem como característica grãos longos e
quantidade menor de amido. Embalagem integra em
plástico resistente e transparente, permitindo a visualização
do produto. O pacote deve conter 01 Kg do produto,
transparente e resistente com data de validade impressa no
rótulo de forma legível. Validade mínima 06meses a partir
da data de entrega.

5,9400 297,0050,000

17 UNI Arroz parboilizado - Arroz parboilizado ,acondicionado em
embalagens de 5 Kg de polietileno transparente e inviolada,

21,8800 21.880,001.000,000
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sem presença de caruncho, impurezas, sujidades ou mofo.
Produto classe longo fino, tipo 1, constituído de grãos
inteiros. Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

18 UNI Aveia flocos finos - Embalagem de 200g. Aveia em flocos
fina, embalagem impermeável, limpa, não violada e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da entrega na unidade requisitante.

6,2400 1.248,00200,000

19 UNI Azeite de Oliva - tipo Extra-virgem, acidez máxima de 0,5%,
embalagem de vidro escuro contendo 500ml.

26,4000 2.640,00100,000

20 KG Banana Caturra - in natura, kg, apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

4,8500 14.550,003.000,000

21 KG Banana prata - Banana
Banana prata, in natura, kg, apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
E sem danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio.

5,4800 5.480,001.000,000

22 UNI Banha suína - Ingredientes: gordura suína, antioxidantes
BHA e BHT. Embalagem, balde de 3Kg. Deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

49,7700 14.931,00300,000

23 KG Batata doce branca ou roxa - in natura, tamanho grandes
ou médios, uniformes, inteiros, compacta e firme, sem
ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos
estranhos ou terra aderidos à superfície externa., devendo
ser prioritariamente organicos e/ou agroecologicos com
certificação.

4,0500 1.620,00400,000

24 KG Batata inglesa, Batata tipo inglesa ou monalisa - in natura,
lavada, fresca de tamanho médio, embalagem à granel,
integras, sem brotos, pontos escuros, sinais de
deterioração e maduras para consumo na semana.

6,6200 13.240,002.000,000

25 KG Beterraba de primeira qualidade - in natura, apresentando
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

3,8200 1.910,00500,000

26 UNI Biscoito doce tipo Leite - Biscoito doce tipo
Leite,embalagem dupla integra e inviolada de 400g.
Biscoito tipo leite, firme, não esfarelado. Preferencialmente
sem gorduras trans. Validade mínima de 06 meses a partir
data de entrega do produto

6,6800 8.016,001.200,000

27 UNI Biscoito doce tipo Maria - Biscoito doce tipo
Maria,embalagem dupla integra e inviolada de 400g.
Biscoito tipo maria, firme, não esfarelado.
Preferencialmente sem gorduras trans. Validade mínima de
06 meses a partir data de entrega do produto

7,1600 8.592,001.200,000

28 UNI Biscoito integral salgado - Biscoito integral
salgado,embalagem dupla integra e inviolada de 400g. Tipo
integral salgado, firme, não esfarelada. Deve conter a
inscrição Integral na embalagem. Deve conter farinha de
trigo integral na sua composição. Preferencialmente sem
gorduras trans. Validade não inferior a 06 meses a partir da
data de entrega do produto.

8,7400 4.370,00500,000

29 UNI Biscoito integral tipo cookie diet (sem adição de açúcar) -
Embalagem integra e inviolada de no mínimo 180g. Deve
conter a inscrição “Diet” na embalagem. Diversos sabores,
firme, não esfarelado. Produto dietético, sem adição de
açúcar, sem recheio. Validade mínima de 06 meses a partir
data de entrega do produto. SERÁ REALIZADO O PEDIDO

14,1600 1.416,00100,000
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CONFORME A DEMANDA DE ALUNOS QUE
NECESSITEM DESTE PRODUTO NA REDE MUNICIPAL.

30 UNI Biscoito Salgado embalagem 400Gr - Biscoito Salgado
embalagem 400Gr, embalagem dupla integra e inviolada de
400g. Tipo água e sal ou cream cracker, firme, não
esfarelada. Preferencialmente sem gorduras trans. Validade
não inferior a 03 meses a partir da data de entrega do
produto

7,3700 5.896,00800,000

31 UN Biscoito sem gluten, sem leite e sem ovos - Biscoito sem
gluten, sem leite e sem ovos. Ingredientes: pode conter
polvilho, fécula de batata, farinha de arroz, gordura vegetal
não hidrogenada, amido de milho modificado, dextrose, sal
iodado, levedura, espessante, emulsionante, levedantes,
aromatizante natural. Embalagem de polietileno, atóxico,
resistente, pacotes de 100g. Data de fabricação: máximo de
30 dias. Data de validade: minimo de 06 meses.

7,2700 181,7525,000

32 UN Biscoito, sem lactose e sem proteína do leite. - Biscoito,
sem lactose e sem proteína do leite.
Características Técnicas: Produto obtido pelo
amassamento e cozimento de massa preparada com
farinhas, amidos e féculas fermentadas ou não e outras
substâncias permitidas na legislação. Embalagem primária:
Pacotes 200g embalados individualmente com filme
plástico atóxico e os dois pacotes embalados em
polipropileno, resistente, lacrado, totalizando 400g.  Data de
fabricação: Máximo de 30 dias. Prazo de validade: Mínimo
de 06 meses.

8,3200 208,0025,000

33 UN Brócolis - Brócolis fresco, in natura, íntegro, de tamanho
médio, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à
superfície externa, coloração característica uniforme e sem
manchas, sujidades, parasitos e larvas. Para consumo na
semana. . Entregue em embalagem plástica translúcida

4,8300 2.898,00600,000

34 UN Cacau em pó solúvel - Cacau em pó solúvel
Cacau em pó solúvel, sem adição de misturas e açúcar, no
momento da entrega o produto deverá ter o mínimo 6
meses de validade. Embalagem de 200 gramas.

16,7700 1.677,00100,000

35 UNI Café,  referência as seguintes marcas: Melitta, Guidalli. -
Torrado e moído tradicional, de boa qualidade, embalado a
vácuo, embalagem contendo 500g, com o selo de pureza
da ABIC. Prazo de validade mínima de de 6 meses após a
entrega. Tendo como referência as seguintes marcas:
Melitta, Berlin, Guidalli.

19,7200 9.860,00500,000

36 UNI Canela em Pó 30Gr - Canela em Pó, Embalagem plástica
íntegra, atóxica, de no mínimo 30g. Produto alimentício em
pó fino, puro. Deve apresentar coloração marrom claro,
cheiro aromático e sabor característico de canela. Livre de
insetos e fungos. Validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega do produto.

6,0700 1.214,00200,000

37 UN Canela em rama - Canela em rama, Embalagem plástica
íntegra, atóxica, de no mínimo 20g. Produto natural
selecionado. Validade mínima de  06 meses na data de
entrega. Dados de identificação do produto e marca do
fabricante.

6,5200 1.304,00200,000

38 UN Canjica de milho branco - Canjica de milho branco, Canjica
de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros,
preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou
vegetais com no máximo de 15% de umidade . Embalagem
plástica íntegra, atóxica, de 400g.Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

7,1500 2.860,00400,000

39 KG Carne bovina, patinho, moído - A embalagem do produto
deverá ser sacos de polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento,
contendo peso líquido máximo de 1 kg por embalagem. O
produto deve estar RESFRIADO, máximo de 10% de
gordura, sem cartilagem, propriedades

34,1000 85.250,002.500,000
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organolépticas normais, sem osso, sem aponeurose, sem
gordura aparente. Seguir os padrões microbiológicos
estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01
ANVISA/MS. Embalagem deverá conter os dados de
identificação, data de validade, peso do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção
do SIM, SIE ou SIF.

40 KG Carne bovina tipo patinho, picada e sem osso - embalagem
do produto deverá ser sacos de polietileno de baixa
densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento, contendo peso líquido máximo de 1 kg por
embalagem. Deve estar resfriada, com propriedades
organolépticas normais, cortada em tiras (iscas) pequenas,
sem osso, sem aponeurose, sem gordura aparente. Seguir
os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução
RDC nº12 de 02/01/01 ANVISA/MS. Embalagem deverá
conter os dados de identificação, data de validade, peso do
produto, numero do registro no Ministério da Agricultura e
carimbo de inspeção do SIM, SIE ou SIF.

35,9300 71.860,002.000,000

41 KG Carne de frango, filezinho (sassami) - congelado IQF.
Embalagem contendo 1Kg. A embalagem do produto
deverá ser sacos de polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento.
A embalagem deve ser identificada com o nome do
produto, procedência, fabricante, SIF, registro no órgão
competente.Não deve apresentar sujidades, penas ou
carcaça. Não poderá conter excesso de gelo. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

19,9200 45.816,002.300,000

42 KG Carne suína, pernil ou lombo SEM OSSO - A embalagem
do produto deverá ser sacos de polietileno de baixa
densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento, contendo peso líquido máximo de 1 kg por
embalagem. Deve estar resfriada, propriedades
organolépticas normais, cortada em tiras (iscas) ou
pedaços de no máximo 100g, sem osso, sem aponeurose,
sem gordura aparente. Seguir os padrões microbiológicos
estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de 02/01/01
ANVISA/MS. Embalagem deverá conter os dados de
identificação, data de validade, peso do produto, numero do
registro no Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção
do SIM, SIE ou SIF.

16,4700 29.646,001.800,000

43 KG Cebola de primeira qualidade - in natura, casca protetora,
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

8,2200 6.576,00800,000

44 KG Cenoura de primeira qualidade - in natura, apresentando
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

4,0500 2.025,00500,000

45 UN Cereal de milho colorido (tipo Sucrilhos) - Cereal de milho
colorido (tipo Sucrilhos).Cereal matinal de milho em
bolinhas sabor frutas, de boa qualidade, embalagem integra
e inviolada de no mínimo 230g. Validade mínima de 06
meses a partir data de entrega

21,2600 10.630,00500,000

46 UN Cereal matinal sem glúten e sem adição de açúcar - Cereal
matinal sem glúten e sem adição de açúcar (tipo Sucrilhos)
Cereal matinal de milho em flocos de boa qualidade,
embalagem integra e inviolada de no mínimo 200g.
Validade mínima de 06 meses a partir data de entrega.

12,1300 970,4080,000

47 CX Chá de erva doce - Chá de erva doce , Embalagem: caixa
com no mínimo 10 sachês, contendo no mínimo 10g e no
máximo 20g, sem corantes, aromatizantes artificiais. Para
preparo de chá em infusão. Validade mínima de 06 meses
da data de entrega do produto.

5,9100 591,00100,000

48 CX Chá de frutas (maçã ou morango) - Embalagem com 10g 10,3000 5.150,00500,000
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contendo 25 sache, sem corantes artificiais. Para preparo
de chá em infusão.  Validade mínima de 06 meses da data
de entrega do produto

49 UN Chá de Hortelã - Chá de Hortelã
Embalagem contendo 10g, sem corantes, aromatizantes
artificiais. Para preparo de chá em infusão. Validade
mínima de 06 meses da data de entrega do produto

5,9100 591,00100,000

50 UN Chá mate Natural. - Chá mate Natural. Embalagem com
40g contendo 25 sache, sem corantes artificiais. Para
preparo de chá em infusão.  Validade mínima de 06 meses
da data de entrega do produto.

6,6300 3.315,00500,000

51 UN Chá mate Pêssego. - Chá mate Pêssego.Embalagem com
40g contendo 25 sache, sem corantes artificiais. Para
preparo de chá em infusão.  Validade mínima de 06 meses
da data de entrega do produto

5,8800 2.940,00500,000

52 UN Cheiro-verde (maço) - cebolinha - Cebolinha em maço de
no mínimo 300g, fresca, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e
larvas.

3,6400 1.456,00400,000

53 UN Cheiro-verde (maço) - salsinha - Salsinha em maço de no
mínimo 300g, fresca, de primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitos e
larvas.

3,5900 1.436,00400,000

54 UN Chocolate 50% cacau - Chocolate 50% cacau
Chocolate 50% cacau em pó solúvel, Cacau em pó solúvel,
açúcar e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagem de 1kg.

21,5100 4.302,00200,000

55 UNI Chocolate Granulado Crocante - Chocolate Granulado
Crocante, Embalagem com no mínimo 500g, constituído de
açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho,
óleo de ou outro, sal, emulsificante lectina de soja e
aromatizante, produto que não contenha glúten. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

15,2900 764,5050,000

56 KG Chuchu de primeira qualidade - in natura, apresentando
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

4,2800 1.712,00400,000

57 UNI Coco ralado, sem adição de açúcar - Coco ralado, sem
adição de açúcar ,Embalagem plástica íntegra, atóxica, de
100g.Produto alimentício desidratado contendo entre os
ingredientes: Polpa de coco desidratada e parcialmente
desengordurada. Deve apresentar coloração branca e
consistência firme. Sabor característico, sem sinais de
ranço ou amargor. Ausente de sujidades, parasitas ou
larvas. Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega do produto.

6,6600 2.331,00350,000

58 PCT Colorau/Colorífico - Colorau/Colorífico - Embalagem de
polipropileno transparente contendo no mínimo 100
gramas, com identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Ingredientes: fubá e
semente de urucum. SEM GLUTEN.

4,3900 1.536,50350,000

59 UN Couve Flor - fresco, in natura, íntegro, de tamanho médio,
tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície
externa, coloração característica uniforme e sem manchas,
sujidades, parasitos e larvas. Para consumo na semana

5,5700 3.342,00600,000

60 KG Couve manteiga - Couves frescas, in natura, wm maços de
no mínimo 1 Kg, com folhas firmes e bem desenvolvidas,
coloração verde uniforme, aroma, e cor próprias da espécie
e variedade, livres de ferimentos ou defeitos, não estando
danificadas por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Ausente de sujidades,
parasitos e larvas.

3,0500 1.220,00400,000
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61 KG Coxa e sobre coxa de frango com osso - Coxa e sobre coxa
de frango com osso, Acondicionada em embalagens
intactas, do tipo sacos de polietileno ou bandejas de isopor
revestidas por polietileno, contendo 1Kg. Características
Técnicas: Congelado com pesagem média de 250g por
peça. A ave deve ter contornos definidos, firmes e sem
manchas, peça lisa e coloração clara, pele aderente e odor
característico. Não deve apresentar sujidades, penas e
carcaça. Não poderá conter excesso de gelo. Validade
mínima de 3 meses a partir da data de entrega.

10,3000 15.450,001.500,000

62 UNI Cravo-da-índia - Cravo-da-índia ,Embalagem plástica
íntegra, atóxica, de no mínimo 40g. Produto alimentício. O
cravo deve ser constituído por botões florais de espécimes
vegetais genuínos, sãos e limpos. Deve apresentar aspecto
e cor característica, cheiro fortemente aromático
característico de cravo da índia e sabor pungente. Ausente
de sujidades, parasitas ou larvas. Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega do produto.

4,7900 718,50150,000

63 UNI Creme de leite embalagem 200Gr - Creme de leite
embalagem 200Gr, Embalagem tetrapack longa vida,
contendo 200g. Produto tradicional, de boa qualidade,
apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%.
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega
do produto.

4,4600 1.561,00350,000

64 UNI Doce de frutas diet diversos sabores - Doce de frutas diet
diversos sabores,Embalagem: Pote plástico ou de vidro,
atóxico, íntegro, com tampa e lacre de proteção, contendo
no mínimo 200g. Doce de fruta sabores: Morango, uva,
amora ou pêssego. Deve conter a inscrição Diet na
embalagem. Validade mínima de 06 meses a partir da data
da entrega.

7,4200 148,4020,000

65 UNI Doce de frutas diversos sabores - Doce de frutas diversos
sabores, Embalagem: Pote plástico em polietileno
transparente, atóxico, íntegro, com tampa e lacre de
proteção, contendo no mínimo 400g. Doce de fruta sabores:
Morango, uva, goiaba, banana, pêssego, maçã ou abobora.
Validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega.

6,9400 4.858,00700,000

66 UN Doce de leite em pasta. Embalado em pote plástico de
900g - Doce de leite em pasta. Embalado em pote plástico
de 900g, limpo, não amassado, não estufado, tampa em
polietileno, resistente que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar a
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

16,0900 4.022,50250,000

67 UNI Empanado de frango tipo steak - Empanado de frango tipo
steak, Embalagem plástica individual de no mínimo 100g,
contendo carne de frango, água, proteína vegetal, ovos, sal,
cebola, alho, condimentos limão, estabilizantes tripolifosfato
de Sódio, cobertura de farinha de Rosca, amido. Não deve
apresentar superfície pegajosa, cor própria, sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor próprio. Devera
apresentar temperatura na
Faixa de 12 a 18ºc.

2,3700 9.480,004.000,000

68 UNI Ervilha congelada - Embalagem de 300g. ervilha congelada
Validade mínima de 04 meses na data de entrega do
produto.

7,8700 2.754,50350,000

69 UN Ervilha em conserva - Ervilha em conserva
Embalagem de 200g. ervilha em conserva SEM ADIÇÃO de
sal e açúcar, embalagem sem sinais de alterações
(estufamentos, vazamentos, corrosões internas, ferrugem,
amassamentos), bem como, quaisquer modificações de
natureza física, química ou organoléptica do produto e de
acordo com a lei vigente.  Validade mínima de 06 meses na

3,6200 1.810,00500,000
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data de entrega do produto

70 UN Espinafre - Espinafre
In natura, fresco, tamanho e coloração uniforme e intacto,
isento de material terroso e unidade externa anormal, livre
de resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
Sem danos físicos ou mecânicos oriundos de transporte e
manuseio. Entregue em embalagem plástica translúcida.
Maço com aproximadamente 200g

3,6000 360,00100,000

71 UN Extrato de tomate. Embalagem:340g - Extrato de tomate.
Embalagem: Deve estar intacta, em latas de flandres não
apresentando ferrugem, amassamento, vazamento ou
abaulamento, ou então em embalagem Tetra Brik Asséptic
de no mínimo 340g. Características Técnicas: Extrato de
tomate simples e concentrado. Ingredientes: Tomate, sal e
açúcar. Validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

3,8600 1.158,00300,000

72 UN Extrato de tomate.Embalagem:500g - Extrato de
tomate.Embalagem: Deve estar intacta, em latas de
flandres não apresentando ferrugem, amassamento,
vazamento ou abaulamento, ou então em embalagem Tetra
Brik Asséptic de no mínimo 500g. Características Técnicas:
Extrato de tomate simples e concentrado. Ingredientes:
Tomate, sal e açúcar. Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.

7,4600 3.730,00500,000

73 UNI Farinha de aveia (sem glúten) - 100% natural, isenta de
sujidades, parasitas, larvas e substâncias nocivas,
admitindo umidade máxima de 15% por peso. Caixa com
200g atóxica, resistente e vedada. Prazo de validade 10
meses a contar da data de entrega.

11,3200 2.264,00200,000

74 KG Farinha de mandioca, crua - Farinha de mandioca, crua ,
Embalagem de 1kg, sacos plásticos transparentes e
atóxicos, tampos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. Farinha
mandioca branca e crua, Grupo: Seca, Subgrupo: Extrafina,
Classe: Branca, Tipo: 1, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço,
isento de sujidades, bolor, parasitas e larvas. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

8,9600 1.344,00150,000

75 KG Farinha de milho branca (Biju) - Farinha de milho branca
(Biju), Embalagem de 1kg, sacos plásticos transparentes e
atóxicos, tampos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. Farinha
de milho branca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios
com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de
sujidades, bolor, parasitas e larvas. Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

12,6800 3.170,00250,000

76 UNID Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico "marca
de referencia Nordeste" - Embalagem de 5kg. Farinha de
trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto
obtido a partir da moagem do trigo duro, limpo,
desgerminado, com uma extração máxima de 20%, com no
mínimo 7% de proteína, umidade mínima entre 13,5 a 15%
de cinzas até o 0,80%, failingnumber mínimo de 240
segundos, ausência de sujidades, parasitos e larvas,
determinados pela portaria 354, de 18 de julho de 1996.
Embalagem em conformidade com a legislação sanitária
vigente, contendo data de fabricação, validade mínima de 5
meses a contar da data de entrega na unidade requisitante.

21,7100 17.368,00800,000

77 UNI Farinha de trigo integral - Farinha de trigo integral ,
Embalagem integra e inviolada de 1 kg. Deve conter a
inscrição Integral na embalagem. Validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega.

6,6000 1.320,00200,000

78 UNI Feijão Carioca - Feijão Carioca, Embalagem integra e
inviolada de 1 kg. Tipo 1,  acondicionado em saco plástico,
isento de material terroso, sujidades, mistura de outras
variedades e espécies, com validade mínima de 06 meses

8,7200 2.180,00250,000
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a partir da data de entrega do produto.

79 UNI Feijão preto - Feijão preto, Embalagem integra e inviolada
de 1 kg. Feijão preto tipo 1, grãos intactos, isento de
sujidades, parasitas, caruncho, pedras e corpos estranhos.
Validade não inferior a 06 meses a partir da data de entrega
do produto.

6,4800 9.720,001.500,000

80 UNI Fermento biológico " marcas de referência "Apti,
Fleischmann e Saf-InstantLesaffre." - Embalagem
impermeável de125g. Alto poder fermentativo, uniformidade
e forte ação. Não necessita de refrigeração. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

7,9100 2.373,00300,000

81 UNI Fermento químico - Fermento químico, Embalagem
plástica, intacta de 250g. Fermento químico para bolo, sem
bolores e fermentação. Validade mínima de 03 meses,
fabricação não superior a 06 meses. Marcas de referencia:
Royal e Apti

8,8100 2.202,50250,000

82 UNI Fórmula infantil 1 (0 a 6 meses) - Fórmula infantil 1 (0 a 6
meses) ,Embalagem plástica resistente, com solda
reforçada e íntegra ou lata de alumínio ou em potes de
polietileno com 400 gramas. Deve ser enriquecida no
mínimo as seguintes vitaminas: vitamina C, vitamina E,
niacina, pantotenato de Cálcio, vitamina A, vitamina B6,
vitamina B2, vitamina D, vitamina b1, ácido fólico, vitamina
K e biotina, com validade mínima de 06 meses a partir da
data de fabricação.

28,9000 2.890,00100,000

83 UN Fórmula infantil 2 (a partir do 6º mes) - Fórmula infantil 2 (a
partir do 6º mes).Embalagem plástica resistente, com solda
reforçada e íntegra ou lata de alumínio ou em potes de
polietileno com 400 gramas. Deve ser enriquecida no
mínimo as seguintes vitaminas: vitamina C, vitamina E,
niacina, pantotenato de Cálcio, vitamina A, vitamina B6,
vitamina B2, vitamina D, vitamina b1, ácido fólico, vitamina
K e biotina, com validade mínima de 06 meses a partir da
data de fabricação.

28,9000 2.890,00100,000

84 KG Fubá embalagem 1Kg marca de referência "Beatriz" - Fubá
embalagem 1Kg, Embalagem de 1 kg, sacos plásticos
transparentes e atóxicos, tampos não violados, resistentes
que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. Produto para aplicação culinária em geral,
aspecto físico pó, cor amarela, matéria- prima milho.
Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega
do produto.

4,7400 2.844,00600,000

85 UNI Gelatina diet , diversos sabores - Gelatina diet , diversos
sabores ,Embalagem contendo12g.  Gelatina em pó zero
açúcar. Ingredientes: gelatina, sal, acidulante ácido
fumárico, edulcorantes artificiais, aroma artificial,
estabilizante citrato de sódio e corantes artificiais. Isento de
glúten. Deve conter a inscrição Diet na embalagem.
Validade mínima a partir de 06 meses a partir da data de
entrega.

4,4600 133,8030,000

86 UNI Iogurte Integral sem lactose - embalagem plástica intacta
de 170g, sem vazamentos, resfriada, não congelada,
sabores diversos. Validade mínima de 01 mês a partir da
data de entrega do produto. Será realizado o pedido
conforme a demanda de alunos que necessitem deste
produto na rede municipal.

4,5600 364,8080,000

87 UNID Iogurte sem adição de açúcar - embalagem lacrada,
inviolada e sem vazamentos contendo 170g.será realizado
o pedido conforme a demanda de alunos que necessitem
deste produto na rede municipal.

3,9300 314,4080,000

88 KG Laranja de primeira - in natura, tipo pera, apresentando
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

3,8800 11.640,003.000,000

89 UNI Leite condensado Embalagem com 395g - Leite 8,0400 2.412,00300,000
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condensado Embalagem com 395g, Embalagem com 395g.
Produzido com leite integral, açúcar e lactose. Prazo de
validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega do
produto.

90 UN Leite desnatado - leite de vaca tipo uht, desnatado, isento
de gordura acondicionado em embalagem tetrapack de 1
litro. validade mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.

5,5500 555,00100,000

91 UNI Leite de soja - Composto por grão de soja não
transgênicos, 0% lactose, integral, embalagem de 1L,
tetrapack que garanta a integridade do produto e rótulo
contendo a composição do produto, em embalagem de 1
litro, cor, cheiro e sabor próprios, conforme legislação
vigente. Prazo de validade de 6 meses após a data da
entrega. SERÁ REALIZADO O PEDIDO CONFORME A
DEMANDA DE ALUNOS QUE NECESSITEM DESTE
PRODUTO NA REDE MUNICIPAL.

7,4900 187,2525,000

92 CX Leite de vaca integral - Leite de vaca integral, Embalagem:
caixa com 12 unidades de leite longa vida tetrapack. Leite
de vaca, tipo UHT, integral. O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura/ SIF/ DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Deverá atender as especificações
técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da
agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção  Industrial e Sanitária de  produtos de origem
animal. Validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

60,4300 78.559,001.300,000

93 UNI Leite de vaca integral, em pó (Embalagem com 400g) -
Leite de vaca integral, em pó (Embalagem com
400g),Embalagem: Acondicionada em embalagem
resistente contendo 400g. As bordas do fecho de vedação
da embalagem devem estar perfeitas (sem orifícios ou
defeitos) que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional
do produto. Características Técnicas: Leite em Pó Integral
Instantâneo. O produto deve conter no mínimo 3,5% de
gordura, enriquecido com vitamina A, C, D e Ferro cor
branca interior e sabor característico. O produto não deverá
apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto,
cor não característica do produto, sabor ácido intenso ou
problemas de vedação da embalagem. Validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.

16,7400 6.696,00400,000

94 UNI Leite sem lactose, leite 0 lactose - embalagem tetrapack
que garanta a integridade do produto e rótulo contendo a
composição do produto, em embalagem de 1 litro, cor,
cheiro e sabor próprios, conforme legislação vigente. Prazo
de validade de 6 meses após a data da entrega. SERÁ
REALIZADO O PEDIDO CONFORME A DEMANDA DE
ALUNOS QUE NECESSITEM DESTE PRODUTO NA
REDE MUNICIPAL.

6,3700 955,50150,000

95 UNI Lentilha - tipo 1, classe média, nova, embalagem com 500g,
de primeira qualidade, sem presença de grãos mofados
e/ou carunchados. Em embalagens plásticas resistente e
transparente. Identificação do produto. Validade mínima de
6 meses da entrega.

8,4500 845,00100,000

96 KG Linguicinha de porco - Linguicinha de porco
Embalagem plástica atóxica íntegra, à vácuo, de 1kg.
Ingredientes: carne de porco, água, sal, condimentos,
estabilizantes e conservantes. Certificado de Inspeção
Estadual ou Federal. Prazo de validade de no mínimo 03
meses a partir da entrega do produto. Tendo como
referência as seguintes marcas: Irmãos do Valle, Perdigão

20,1900 7.066,50350,000

97 UN Louro em folha - Louro em folha
Embalado e selados, contendo aproximadamente 4g,
ausente de sujidades, parasitos e larvas.

2,6900 403,50150,000

98 KG Maçã de primeira qualidade - tipo Fuji ou gala, vermelha, in
natura, apresentando grau de maturação, tal que lhe

8,3000 37.350,004.500,000
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permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

99 KG Macarrão alfabeto - Macarrão alfabeto
Embalagem íntegra e inviolada de 1 kg. Massa de sêmola
com ovos, tipo parafuso. Não devem estar fermentadas,
boloradas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá
apresentar textura ou consistência de empapamento.
Validade não inferior a 06 meses na data de entrega do
produto

7,6100 2.283,00300,000

100 KG Macarrão  cabelo de anjo ou aletria - Macarrão  cabelo de
anjo ou aletria
Embalagem plástica intacta de 1 Kg. Massa à base de
sêmola com ovos tipo cabelo de anjo. Não devem estar
fermentadas, boloradas ou rançosas. Pós-cocção a massa
não poderá apresentar textura ou consistência de
empapamento. Validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

11,0700 3.874,50350,000

101 KG Macarrão  conchinha - Macarrão  conchinha
Embalagem plástica intacta de 1 Kg. Massa à base de
sêmola com ovos tipo cabelo de anjo. Não devem estar
fermentadas, boloradas ou rançosas. Pós-cocção a massa
não poderá apresentar textura ou consistência de
empapamento. Validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega

8,9300 3.572,00400,000

102 UNI Macarrão espaguete integral - Macarrão espaguete integral
Embalagem plástica intacta de 500g. Não devem estar
fermentadas, boloradas ou rançosas. Pós-cocção a massa
não poderá apresentar textura ou consistência de
empapamento. Validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

7,4300 89,1612,000

103 UN Macarrão  parafuso integral - Macarrão  parafuso integral
Embalagem íntegra e inviolada de 500g. Não devem estar
fermentadas, boloradas ou rançosas. Pós-cocção a massa
não poderá apresentar textura ou consistência de
empapamento.  Validade não inferior a 06 meses na data
de entrega do produto.

7,5000 90,0012,000

104 UNID Macarrão sem glúten e sem lactose - sem glúten e lactose,
0% sódio, não deverá conter corantes, conservantes e
aromatizantes. não deverá apresentar sujidades, bolor,
cheiro de mofo, manchas ou fragilidade à pressão dos
dedos. embalagem: deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de papel multifoliado, bem vedado, em embalagem
de 500gr, contendo o número de registro no ministério da
agricultura, informações nutricionais, ingredientes, número
do lote, data de fabricação e de validade. apresentar
validade superior a 3 (três) meses a partir
da data de entrega.

6,7700 67,7010,000

105 KG Macarrão tipo espaguete - Embalagem plástica intacta de
500g. Massa à base de sêmola com ovos tipo espaguete.
Não devem estar fermentadas, boloradas ou rançosas.
Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou
consistência de empapamento. Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

8,1200 4.060,00500,000

106 KG Macarrão tipo parafuso (embalagem com 1 Kg) - Macarrão
tipo parafuso (embalagem com 1 Kg), Embalagem íntegra e
inviolada de 1 kg. Massa de sêmola com ovos, tipo
parafuso. Não devem estar fermentadas, boloradas ou
rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar
textura ou consistência de empapamento.  Validade não
inferior a 06 meses na data de entrega do produto.

7,6800 5.376,00700,000

107 KG Macarrão tipo penne - Embalagem íntegra e inviolada de
500g. Massa de sêmola com ovos, tipo parafuso. Não
devem estar fermentadas, boloradas ou rançosas. Pós-
cocção a massa não poderá apresentar textura ou
consistência de empapamento.  Validade não inferior a 06

8,8300 6.181,00700,000
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meses na data de entrega do produto.

108 KG Mamão - Mamão de primeira, in natura, tipo formosa,
apresentando grau de maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

11,0400 16.560,001.500,000

109 KG Manga - in natura, tipo Tommy, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

5,6900 3.129,50550,000

110 UN Manjericão - Embalagem contendo aproximadamente 15g,
ausente de sujidades, parasitos e larvas.

3,6100 541,50150,000

111 UN Manjerona 15g - Embalagem contendo aproximadamente
15g, ausente de sujidades, parasitos e larvas.

2,8000 560,00200,000

112 UNID Manteiga - com sal, de primeira qualidade, obtida do creme
de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com
teor mínimo de 80% de lipídeos, embalagens potes de
polietileno resistentes com dados de identificação, marca
do fabricante, data de fabricação e validade, lote, registro
do ministério da saúde e/ou agricultura e peso líquido.
Embalagem de 500gr.
Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados,
em embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de
acordo com o
fabricante) e adequadas, respeitando a características do
produto, de modo que as embalagens não se apresentem
estufadas ou alteradas

15,3100 3.827,50250,000

113 UN Margarina potes plasticos 500g - Margarina. Embalagem:
potes plásticos contendo 500g, preferencialmente sem
gorduras trans, cremosa, preferencialmente com sal,
resfriada, não congelada, contendo no máximo 65% de
lipídeos. Para uso culinário, embaladas em pote limpo,
resistente, atóxico, que garanta a integridade do produto.
Deve estar em consonância com os níveis toleráveis na
matéria prima empregada, estabelecidos pela legislação
específica. Validade mínima de 06 meses a partir da
entrega do produto.

10,0300 5.516,50550,000

114 UN Margarinase sem lacto (creme vegetal) - Margarinase sem
lacto (creme vegetal)
Embalagem: 500g.com sal, com concentração de lipídio
entre 50 e 80%. Isenta de lactose, de boa apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e cor, peculiares aos mesmos e
deverão estar isento de ranço e outras características
indesejáveis. Com registro no mistério da Agricultura - SIF.
Validade mínima de 06 meses na entrega do produto.

12,8800 128,8010,000

115 UN Massa para pastel disco médio. - Massa para pastel disco
médio.Embalagem contendo no mínimo 200g. Massa pré-
cozida, à base de farinha de trigo. Validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega.

5,8200 1.455,00250,000

116 UNI Massa para pastel disco pequeno - Massa para pastel disco
pequeno , Embalagem contendo no mínimo 200g. Massa
pré-cozida, à base de farinha de trigo. Validade mínima de
30 dias a partir da data de entrega.

5,0600 506,00100,000

117 KG Melancia - Melancia de primeira qualidade, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

3,4900 5.235,001.500,000

118 KG Melão - de primeira qualidade, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas

9,0700 1.814,00200,000

119 UNI Milho Pipoca - Milho Pipoca ,Embalagem plástica atóxica,
íntegra de 500g. Pipoca de 1ª  Qualidade ou Premium,
Beneficiado,  Polido Grupo Duro, Classe Amarelo, Tipo 1.

4,4600 1.115,00250,000
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Validade mínima de 03 meses a partir da data de entrega.

120 UNI Milho verde congelado - Embalagem de 300g. milho verde
congelado.  Validade mínima de 04 meses na data de
entrega do produto.

11,9800 5.990,00500,000

121 UNI Milho verde enlatado - Milho verde enlatado, Embalagem
de 200g. Milho: em conserva, enlatado, sem sinais de
alterações na embalagem (estufamentos, vazamentos,
corrosões internas, ferrugem, amassamentos), bem como,
quaisquer modificações de natureza física, química ou
organoléptica do produto. Validade mínima de 06 meses na
data de entrega do produto.

4,5500 3.640,00800,000

122 UNI Mingau de cereais (Mucilon ou similar) - Mingau de cereais
(Mucilon ou similar),Embalagem plástica resistente, com
solda reforçada e íntegra ou lata de alumínio ou em potes
de polietileno com 400 gramas. Mistura tipo mucilagem ou
cereal fonte de vitaminas e minerais para o preparo de
mingau (sabor: arroz, milho, multi cereais e aveia com
arroz). Lata isenta de ferrugem, não amassadas,
resistentes, não violados. Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.

10,9300 3.279,00300,000

123 KG Morango - Morango in natura, de primeira qualidade,
embalagem de 2 Kg em papelão, apresentando grau de
maturação, tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

23,5000 11.750,00500,000

124 UNI Nata/ Creme de leite pasteurizado - Fabricada a partir de
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e
cheiro característico, livre de sujidades e substâncias
nocivas. Embalagem: 300g cada unidade. Data de validade
mínima 15 dias a contar a partir da data de entrega. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número
de lote, data de validade, quantidade do produto. Produto
deve ser entregue resfriado.

11,1900 2.238,00200,000

125 UN Nos moscada - Nos moscada. Produto em recipiente de
pote com no mínimo 40g. Produto alimentício em pó fino,
puro. Deve apresentar coloração, cheiro aromático e sabor
característico de nos moscada. Livre de insetos e fungos.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega
do produto.

6,4900 194,7030,000

126 UNI Óleo de soja 900 ml - Óleo de soja 900 ml, Embalagem:
Acondicionada em recipientes (de latas, ou recipiente de
plástico), de 900 ml, não apresentado ferrugem,
amassamento, vazamento e abaulamento. Características
Técnicas: Óleo de soja refinado, 100% natural. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

9,5500 12.415,001.300,000

127 UNI Orégano desidratado - Orégano desidratado, Embalagem
plástica atóxica e intacta contendo no mínimo 15g. Deve
ser constituído de folhas sãs, limpas e desidratadas, com
coloração verde pardacenta, aspecto, cheiro e sabor
característico. Validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

2,7500 1.100,00400,000

128 DZ Ovo de galinha - Ovo de galinha, Embalados em bandejas
com 12 unidades. Tipo grande, cor vermelha ou branca,
intactos, limpos, Validade não inferior a 03 meses.

8,8000 8.800,001.000,000

129 KG Pão fatiado integral - Pão fatiado integral
Pão fatiado tipo Integral. Pacotes de no mínimo 500 g.
Deve conter a inscrição Integral na embalagem. Deve ser
fabricado com matéria-prima de primeira qualidade, isenta
de matéria terrosa, parasitos, será rejeitado o pão
queimado ou mal assado, dormido, o que apresentar
bolores, fermentação estranha, manipulação defeituosa do
produto. Validade de 5 dias a contar a data de entrega.

19,8800 29.820,001.500,000

130 KG Pão francês minimo 50 Gramas a unidade - Pão francês
minimo 50 Gramas a unidade, Deve ser fornecido em

12,7300 12.730,001.000,000



Página: 14 / 16

embalagem conforme quantidade solicitada. Deve ser
produzido no mesmo dia do fornecimento, em unidades de
aproximadamente 50g cada. Produto obtido por
processamento tecnológico adequado, da massa preparada
com farinha de trigo, fermento  biológico, água, sal, açúcar,
gordura e aditivos. Deve apresentar coloração dourada e
uniforme, sem estar queimado ou mal assado.

131 UNI Pão para mini sanduiche - com miolo consistente, de cor
própria da farinha de trigo branca e textura macia. Não
serão aceitos pães mal assados, queimados amassados e
com aspecto de “massa pesada” e/ou outras características
organolépticas anormais. Embalagem plástica, contendo
data de fabricação, data de validade e informação
nutricional, o rótulo deve estar de acordo com as exigências
da Anvisa, Validade mínima de 05 das após a data de
fabricação do produto. Sem gordura trans industrializada.

18,4600 14.768,00800,000

132 KG Peito de Frango. - Peito de Frango, A embalagem do
produto deverá ser sacos de polietileno de baixa
densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento, contendo peso líquido máximo de 2 kg
(dois quilos) por embalagem. Seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº12 de
02/01/01 ANVISA/MS. As embalagens devem ser
identificadas com o nome do produto, procedência,
fabricante, SIF, registro no órgão competente.

16,3700 21.281,001.300,000

133 KG Pêssego - Pêssego
In natura, casca fina, aveludada e de cor alaranjada,
íntegros, sem pontos escuros ou sinais de deterioração.

8,5100 2.553,00300,000

134 KG Polvilho azedo - Polvilho azedo, coloração branca, isento
de sujidades e bolor. Embalagem de polietileno atóxico
inviolada, contendo peso líquido de 500g. Validade mínima
de 6 meses a partir da data de entrega.

7,0200 1.053,00150,000

135 KG Polvilho doce - Polvilho doce, coloração branca, isento de
sujidades e bolor. Embalagem de polietileno atóxico
inviolada, contendo peso líquido de 500g. Validade mínima
de 6 meses a partir da data de entrega

6,7600 540,8080,000

136 UN Pó para pudim Baunilha - Pó para pudim Baunilha
Acondicionados em embalagem íntegra de 50 g. Pudim em
pó para preparo, composto de açúcar e sal, agente
tamponante, acidulante, corantes artificiais e outras
substâncias permitidas. Validade mínima: de 06 meses a
partir da data de entrega

3,0400 608,00200,000

137 UN Pó para pudim Chocolate. - Pó para pudim Chocolate.
Acondicionados em embalagem íntegra de no mínimo 50 g.
Pudim em pó para preparo, composto de açúcar e sal,
agente tamponante, acidulante, corantes artificiais e outras
substâncias permitidas. Validade mínima: de 06 meses a
partir da data de entrega

3,0400 608,00200,000

138 UN Pó para pudim Coco - Pó para pudim Coco.
Acondicionados em embalagem íntegra de no mínimo 50 g.
Pudim em pó para preparo, composto de açúcar e sal,
agente tamponante, acidulante, corantes artificiais e outras
substâncias permitidas. Validade mínima: de 06 meses a
partir da data de entrega.

3,0400 608,00200,000

139 UNI Pó para pudim diet - Pó para pudim diet, Embalagem
plástica atóxica íntegra de no mínimo 25g. Deve conter a
inscrição Diet na embalagem. Validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega

4,5600 182,4040,000

140 UN Pó para pudim Morango. - Pó para pudim Morango.
Acondicionados em embalagem íntegra de no mínimo 50 g.
Pudim em pó para preparo, composto de açúcar e sal,
agente tamponante, acidulante, corantes artificiais e outras
substâncias permitidas. Validade mínima: de 06 meses a
partir da data de entrega.

3,0400 608,00200,000

141 KG Pó para pudim sabores variados 1KG - Pó para pudim 6,5000 1.300,00200,000
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sabores variados
Acondicionados em embalagem íntegra de 1Kg. Pudim em
pó para preparo sabores diversos, composto de açúcar e
sal, agente tamponante, acidulante, corantes artificiais e
outras substâncias permitidas. Validade mínima: de 06
meses a partir da data de entrega.

142 KG Presunto sem capa de gordura - Presunto, A embalagem
original deve conter no mínimo 500g, ser a vácuo em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. Presunto suíno Cozido, sem
gordura, fatiado ou inteiro, conforme solicitação prévia, com
identificação do produto e prazo de validade. A embalagem
deve conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Validade mínima de 15 dias a partir da data de entrega.
Conservação em ambiente refrigerado.

33,2200 19.932,00600,000

143 KG Queijo mussarela - Queijo mussarela, Embalagem de no
mínimo 500g, fatiado ou inteiro conforme solicitação prévia.
Produto de primeira qualidade, embalagem em filme pvc
transparente, ou saco plástico transparente, atóxico, com
identificação do produto e prazo de validade, conservado
em ambiente refrigerado de 0 a 10°C. Produto próprio para
o consumo humano e em conformidade com a legislação
sanitária em vigor. Validade não inferior a 15 dias a partir
da data de entrega.

43,0500 25.830,00600,000

144 KG Quirera 1Kg - Quirera 1Kg, Embalagem plástica atóxica,
íntegra e transparente de 1 kg. Canjiquinha de milho tipo 1,
sem sujidades, caruncho, parasitas. Validade não inferior a
06 meses na data de entrega do produto.

5,0700 3.042,00600,000

145 UN Repolho de primeira qualidade - Repolho Branco, de
primeira qualidade, sem casca protetora, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

3,3100 1.986,00600,000

146 UNI Requeijão cremoso: pote de 200g - creme de leite, soro de
leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio,
fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes
polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante
sorbato de potássio. Não Contém Glúten. Deve ser
conservado em temperatura abaixo de 10°C, com validade
mínima de 75 dias a contar da data de entrega.

8,6500 1.730,00200,000

147 UNI Sagu - Sagu, Embalagem plástica atóxica, íntegra e
transparente de 500 gramas. Produto à base de mandioca.
Não deve apresentar sujidades, umidade e bolor. Validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega do produto.

7,2900 5.103,00700,000

148 KG Sal refinado iodado - Sal refinado iodado, Acondicionado
em embalagens de 1 kg, íntegra e em polietileno
transparente. Características Técnicas: Não devem
apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas ao
produto. Validade mínima de 03 meses a partir da data de
entrega.

1,9700 985,00500,000

149 KG Salsisha - Salsicha, Embalagem de no mínimo 2,5 kg.
Salsicha com carne bovina e suína, tipo hot dog, de boa
qualidade, de preferência não congelada e embalada a
vácuo. Validade mínima 03 meses a partir da data de
entrega.

15,4500 6.180,00400,000

150 UN Suco integral de uva - Suco integral de uva
Embalagem de 1L. Líquido, natural, sem adição de açúcar,
sem conservantes, corantes e sem aditivos químicos,
pasteurizado. Validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega

13,6200 20.430,001.500,000
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151 KG Tangerina / vergamota ou pokan - de primeira qualidade-
deve ser doce, casca lisa livre de fungos, que suporte a
manipulaçao, com ausência de sujidades, parasitos e
larvas.

5,6900 10.242,001.800,000

152 KG Tomate de primeira qualidade - in natura, apresentando
grau de maturação, tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

9,3400 14.010,001.500,000

153 UNI Vinagre de álcool - Vinagre de álcool ,Embalagem: Deve
estar intacta, acondicionada em garrafas plásticas
resistentes, contendo 900 ml. Características técnicas:
Fermentado acético de álcool, acidez 4%. Validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.

2,5500 1.020,00400,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 1.010.431,26


