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 PREÂMBULO  
 

 

Processo Licitatório nº 039/2022 Pregão Eletrônico nº 007/2022 

Objeto: 

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULAS 
NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 
QUENTINHAS DA COZINHA COMUNITÁRIA JOSUÉ DE CASTRO, QUE SERÃO DESTINADAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, PRIORITARIAMENTE, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO, SOB 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. 

Valor Total Estimado 

R$ 1.018.398,30 (um milhão e dezoito mil trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos) 

Processo Administrativo nº Registro de preços? Instrumento contratual: 
Critério de 

julgamento: 

039/2022 SIM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

TERMO DE CONTRATO 
POR LOTE 

 

Início da sessão de disputa: Sistema eletrônico utilizado: Pregoeira: 

19/04/2022 às 10h00min 
Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 

www.bllcompras.org.br 
IARA RAFAELA DE AVELAR ABREU 

 

e-mail: Telefone: Endereço: 

paulistapregao1@gmail.com (81) 99635-0371 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26 - Nobre – 

Paulista – PE – CEP: 53.401-560. 

 

Licitação Exclusiva    

ME/EPP/MEI? 
Cota Reservada para ME/EPP/MEI? 

Exige Amostra / 

Demontração? 
Vistoria? 

SIM – PARA O TABELA 2 DO 
ITEM 5 DO EDITAL - SALVO 
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO 

ITEM 5.5 DO EDITAL. 

SIM - SALVO DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ITEM 
5.5 DO EDITAL. 

LOTE DE COTA RESERVADA – ATÉ 25% PARA 
ME/EPP/MEI: TABELA 1 DO ITEM 5 DO EDITAL 
(CONFORME ART. 48, INC. III DA LC 123/2006). 
LOTE DA COTA PRINCIPAL – 75% PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA: TABELA 3 DO ITEM 5 DO 
EDITAL. 

SIM SIM 

Prazo para recepção de propostas: 

Até 30 (trinta) minutos antes do início da sessão de disputa. 

Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações 

Até 19h do dia 14/04/2022 apenas para o endereço www.bllcompras.org.br 

 
 

about:blank
http://www.bllcompras.org.br/
mailto:paulistapregao1@gmail.com
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Observações Gerais: 

 A disputa dar-se-á pelo modo ABERTO E FECHADO conforme o exposto nos ITENS 4 e 10 deste edital. 

 Para todas as referências de tempo será utilizado, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.  

 Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, CNPJ sob o Nº 10.408.839/0001-17, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Políticas Sociais e Direitos Humanos, através da pregoeira, nomeada pela Portaria nº 2164/2021 do dia 12/11/2021, e 

equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, que, em atendimento ao OFÍCIO LICITAÇÃO-GAB-SPSDH Nº 

068 /2022, contendo a respectiva autorização da Ilma. Srª Kelly Tavares de Moura, Secretária de Políticas Sociais e Direitos 

Humanos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei Estadual nº 12.986/2006, Decreto 

Estadual nº 32.539/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 12.525/2003, Decreto Estadual nº 45.140/2017, e 

respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO no sistema de REGISTRO DE 

PREÇOS mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 19 de abril de 2022 

HORÁRIO: 10 h (horário de Brasília/DF) ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1.  A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULAS 

NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS QUENTINHAS 

DA COZINHA COMUNITÁRIA JOSUÉ DE CASTRO, QUE SERÃO DESTINADAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E 

EXTREMA POBREZA, PRIORITARIAMENTE, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA 

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. 

 
1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE IDADE; 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 
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ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do sistema de pregão eletrônico da bolsa de licitações e leilões - 

BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitador, denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br. 

  

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderá participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no país, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e 

seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastradas no sistema Bolsa de Licitações do Brasil - BLL; 

 

3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado; 

 

3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração, nos 

termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município do Paulista, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

3.3.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.3.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
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3.3.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de 

improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa jurídica que tenha como 

sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória; 

3.3.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões – BLL para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico a licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.org.br; 

 

3.5. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste edital; 

 

3.6. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002; 

 

3.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de valor a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da proposta comercial, para fazer valer o direito de prioridade do desempate; 

 

3.7.1 A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual na cota principal do processo licitatório, porém será considerado que 

abdicou do exercício das referidas prerrogativas; 

 

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste edital. 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo(a) pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c. Abrir as propostas comerciais;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor valor; 
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g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h. Declarar o vencedor; 

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras; 

 

4.2.1.1. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos 

os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas licitações; 

 

4.2.2. A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital; 

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta comercial e lances sucessivos de 

valores, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa; 

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico; 

4.2.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos neste edital; 

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto à Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 
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4.2.10. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o credenciamento, 

preferencialmente, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de apresentação das propostas iniciais; 

4.2.11. A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial, terá 

início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas comerciais recebidas, passando o(a) 

pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

4.2.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar; 

4.2.15. Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema; 

4.2.16. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

4.2.17. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

4.2.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

4.3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.3.1. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

4.3.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha; 

4.3.3. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores(as) Individuais deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006; 

 

4.3.3.1. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
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4.3.3.2. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.3.3.3. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

4.3.3.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

4.4. DO ENCERRAMENTO 

 

4.4.1. O tipo de encerramento é ABERTO E FECHADO, o qual ocorre primeiramente a disputa por 15 (quinze) minutos e 

avança automaticamente sem prévio aviso para o randômico, que pode ficar de 1 (um) segundo e chegar a 10 (dez) 

minutos. Após o período randômico, o sistema avança para encerramento fechado 1 (um) por 5 (cinco) minutos e, caso não 

haja lances neste período, avança para o fechado 2 (dois) por mais 5 (cinco) minutos; 

 

4.4.1.1. No encerramento fechado, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo 

e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado 

em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

4.4.1.2. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o subitem acima, os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

  

4.4.2. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances e após 

negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor; 

4.4.3. O(A) pregoeiro(a) deverá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido melhor valor, bem como decidir 

sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. A negociação em apreço 

deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada pelas demais licitantes; 

4.4.4. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais bem 

classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na respectiva ata, o registro dos valores cotados iguais aos da 

licitante vencedora, na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do 

sistema; 

4.4.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, 

o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

edital. Também nessa etapa o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 

4.4.6. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a menor proposta de e valor estimado 

para a contratação; 
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4.4.7. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-

á o disposto no item anterior; 

4.4.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor valor; 

4.4.9. Quando for constatado o empate, conforme estabelece a LC nº123/2006 e alterações, o(a) pregoeiro(a) aplicará os 

critérios para o desempate em favor. Após o desempate, deverá o(a) pregoeiro(a) ainda, negociar um melhor valor caso ela 

não atinja o valor de referência definido pela administração pública; 

4.4.10. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao(à) pregoeiro(a) exigir os 

documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do 

procedimento; 

4.4.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital; 

4.4.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 

 

4.5. DILIGÊNCIA 

 

4.5.1. O(A) pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de valores unitários de serviços 

e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários; 

4.5.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao(à) pregoeiro(a) ou autoridade superior promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo; 

4.5.3. Em caso de impossibilidade de autenticação dos documentos de habilitação via internet, o(a) pregoeiro(a) solicitará 

diligência à licitante ofertante do menor valor de lances o encaminhamento destes em originais ou cópias autenticadas, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DE PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital; 

 

4.5.3.1. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, podendo o(a) 

pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. Após a conferência dos 

documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado, será declarada a empresa vencedora abrindo-se o 

prazo para manifestação de interposição de recurso; 

 

4.5.4. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no subitem 4.5.3. Será informado no chat o horário e a data exata 

em que se continuarão os trabalhos; 

4.5.5 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitida a inclusão de 

documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta 

comercial ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 
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5– DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos, estão discriminados nas tabelas abaixo: 

 

TABELA 1 - LOTES DE COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI (ATÉ 25%) 

 

LOTE 1 - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, isenta de manchas 
(sem acúmulos sanguíneos, aspecto uniforme, cor variando de vermelho 
rosado vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característicos de carne 
sãs, resfriadas e no máximo 10% de sebo e gordura, isento de cheiro 
rançoso, nem deposito de líquidos na embalagem primária. embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatando 
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 
22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) embalado em 
pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 797 R$ 24,89 R$ 19.837,33 

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, isenta de manchas (sem 
acúmulos sanguíneos, aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característicos de carne sãs, 
resfriadas e no máximo 10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. embalada em saco 
plástico transparente, atóxico e estar de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatando 
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 
22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 1126 R$ 21,75 R$ 24.490,50 

3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e similares, moída, 
resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, isenta de manchas (sem 
músculo sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado a 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característico de carnes sãs, 
ausência de agentes biológicos (microrganismos, vermes), químicos 
(resíduos de defensivos de hormônio e aditivos intencionais, isento de 
cheiro rançoso, nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 
22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de no 
máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

KG 681 R$ 10,99 R$ 7.484,19 

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne bovina, Tipo 1 qualidade, 
dessecada, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada em saco plástico 
transparente, atóxico, e em caixa de papelão reforçada e lacrada e estar de 

KG 594 R$ 15,00 R$ 8.910,00 
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acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constatando identificação do produto, inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão 
estar em conformidade com as portarias do ministério da agricultura, 
DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 
105 de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de 
no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de peles, aponevroses, 
cartilagens e fragmentos de ossos, cheiro suave, agradável e característico 
de carnes sãs, ausência de agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, deverão estar em 
conformidade com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 de 
22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de no 
máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

KG 97 R$ 25,00 R$ 2.425,00 

6 

FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de primeira qualidade. A carne 
bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Aspecto físico, cheiro e sabor próprio. Não 
amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. DA EMBALAGEM: O 
produto deverá estar congelado e embalado a vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o 
período de validade do produto, portanto não deverá apresentar 
vazamento de sangue na fase de descongelamento sob refrigeração. DA 
ROTULAGEM: O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação 
vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e 
indelével as seguintes informações: nome e endereço do abatedouro, 
constando obrigatoriamente registro no SIF; identificação completa do 
produto; data de fabricação, prazo de validade, temperatura de 
estocagem; peso líquido, condições de armazenamento. DA VALIDADE: o 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de 
entrega. Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) embalado em 
pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 187 R$ 8,55 R$ 1.598,85 

7 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO- Carne de frango tipo peito. Aspecto próprio, 
não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades parasitas e larvas. Deve 
apresentar escaldamento normal e gordura não rançosa, consistência firme 
não amolecida, não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e 
penugens, perfurações e coágulos. Deve ser acondicionado em embalagem 
de polietileno atóxico resistente, hermeticamente fechado, transparente, 
embalagem individualizada de plástico atóxico de 1 kg e embalagem 
secundária de 16 a 30 kg. O produto deverá respeitar o limite de 
percentual de água (máximo de 6%) estabelecido pelo Ministério de 
Agricultura. O transporte do produto deverá ser fechado refrigerado 
conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses no momento da entrega. Além de estar de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), e estar 
conforme as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 
e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. Entrega 
quinzenal. 

KG 1275 R$ 7,88 R$ 10.047,00 

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, sem espinha, com 
110 a 150gramas cada. Deve estar embalados em camadas separadas por 
filmes plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas 
lacradas, limpas secas, não violadas, que garanta a integridade do produto 
até o momento do consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 

KG 226 R$ 14,40 R$ 3.254,40 
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acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a embalagem 
deverá conter exatamente os dados de identificação, procedências, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DISPOA e 
carimbo de inspeção do SIF e atender nas especificações técnicas da NTA 
09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Entrega quinzenal. 

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de carne de frango, com 
condimentos (carne, água, proteína de soja, amido, sal, condimentos 
naturais, e especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, O 
produto deve ser fabricado com matérias prima isenta de matérias 
terrosas, parasitos e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. Deve 
ser acondicionado em recipiente hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Entrega 
quinzenal. 

KG 385 R$ 6,00 R$ 2.310,00 

10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em gomos de 
aproximadamente 90 g, sem pimenta, resfriada; recheio magro, embalados 
em sacos de polietileno, hermeticamente fechado e rotulado conforme 
legislação sanitária vigente. Embalada em saco plástico transparente, 
atóxico e estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constatando identificação do produto, 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade e deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99.  Entrega quinzenal. 

KG 145 R$ 10,93 R$ 1.584,85 

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo industrializado obtido 
exclusivamente com carne de peru, desossado, adicionado de ingredientes 
e submetido a um processo de Regulamento de Inspeção Industrial e 
Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 29/03/1952. As 
matérias-primas (carnes cruas e gorduras) e o produto elaborado 
(presunto), devem ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à contaminação ou 
sofram adição de qualquer substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de identidade e qualidade do 
presunto cozido. Validade de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser entregue fatiado e embalado 
em pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 70 R$ 15,00 R$ 1.050,00 

12 

MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80% de gordura e leite 
(lipídeos) produzidos basicamente a partir de óleo e/ou gorduras 
comestíveis podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve conter estabilizantes ET e 
ET III, corante CI e CI III, conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 
15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. A 
validade deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Produto deverá ser 
entregue em embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

Pcte 
250g 

920 R$ 2,06 R$ 1.895,20 

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF ou SISP, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semidura, 
cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 28%p/p. 
Deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) constando 

KG 105 R$ 18,41 R$ 1.933,05 
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identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega com registro no 
ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue fatiado e 
embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida de consistência semi-
dura e textura homogênea, fechada, podendo apresentar poucas e 
pequenas olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e levemente 
adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode ter formato cilíndrico, retangular 
ou esférico; feito exclusivamente de leite pasteurizado, possuindo teor de 
CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de polietileno, hermeticamente 
fechado, transparente, atóxico, informando no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante e prazo de validade e registro no SIF do 
Ministério da Agricultura ou SIE. Ter no mínimo 120 dias de validade a 
partir da data de entrega para ser consumido. Produto deverá ser entregue 
fatiado e embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 105 R$ 20,00 R$ 2.100,00 

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO (MORANGO, CAJÁ, 
GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E CEREAIS) - Produto lácteo resultante da 
mistura do leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, 
concentrado, em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) adicionado ou 
não de produto(s) ou substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos. 
A base Láctea representa pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto. O produto 
deverá ser entregue em embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 02 meses e registro no órgão 
de agricultura competente. Entrega quinzenal. 

Litro 748 R$ 2,12 R$ 1.585,76 

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, espessantes carragena, gomas 
guar e xantana, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico e 
corantes artificiais bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Informação Nutricional Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

Litro 374 R$ 1,49 R$ 557,26 

17 

IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído 
desnatado, preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e aspartame, 
espessantes carragena, gomas guar e xantana, conservador sorbato de 
potássio, acidulante ácido cítrico e corantes artificiais bordeaux e amarelo 
crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido artificialmente. CONTÉM 
FENILALANINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional Porção de 
200ml. Entrega quinzenal. 

Litro 41 R$ 1,16 R$ 47,56 

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de leite fermentado, 
desnatado e adoçado. DA EMBALAGEM: O produto deverá estar embalado 
em portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade do produto deverá 
ser de 3 meses. Entrega quinzenal. 

Kg 41 R$ 3,80 R$ 155,80 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 R$ 91.266,75 

 
 

LOTE 2 - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1 
SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, goiaba, graviola, manga, 
maracujá, tangerina, uva) - Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico 
em fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem 

Litro 671 R$ 0,79 R$ 530,09 
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deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, Prazo de 
validade e Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. Entrega 
mensal. 

2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho de baunilha com 
recheio sabor chocolate/goiaba 40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma xantana (INS 415) 
acidulante: ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de potássio (INS 
202), corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio (INS 171) e 
aromatizantes), açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de ovo, 
farinha de soja integral, sal, estabilizante: monoesterato de glicerina (INS 
471), umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e digliceríodos de 
ácidos graxos com propiglicol (INS 475) e esteratos de potássio (INS 470), 
fermentos químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e pirofosfato dissódico 
(INS 450i), aromatizantes, estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e ácido sórbico (INS 200), 
melhorador de farinha: amilase (INS 1100) e e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

Unid 2340 R$ 0,59 R$ 1.380,60 

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de flandres ou alumínio, isenta 
de ferrugem, não amassadas, resistentes, não violados. A embalagem 
deverá 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. 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 do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega. Embalagem 400g. Entrega mensal. 

Lata com 
400 gr 

561 R$ 7,00 R$ 3.927,00 

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - embalagem multilaminada 
cartonada, 1 litro, com prazo de validade.  Entrega mensal. 

Litro 2808 R$ 2,49 R$ 6.991,92 

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - embalagem multilaminada 
cartonada, 1 litro, com prazo de validade.  Entrega mensal. 

Litro 94 R$ 2,74 R$ 257,56 

6 

LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou alumínio isenta de 
ferrugem, resistentes, não violados, resistentes. Deverá 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. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

Lata 32 R$ 29,00 R$ 928,00 

7 

ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar refinado, leite 
em pó, extrato de malte, sal, com no mínimo 7 vitaminas, ferro. Embalagem 
com pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
400g 

187 R$ 3,17 R$ 592,79 

8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – Queijo tipo parmesão, 
ralado, embalado em saco plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, número do lote, data da 
fabricação, quantidade do produto. DA VALIDADE: validade mínima de 06 
meses a partir da entrega. Entrega mensal. 

Pcte 94 R$ 1,99 R$ 187,06 

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem animal, embalado em 
lata ou tetrapak, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 

Cx 208 R$ 1,88 R$ 391,04 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 14 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá apresentar validade. 
Entrega mensal. 

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do leite, adicionado de 
sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, 
conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

Lata 112 R$ 3,20 R$ 358,40 

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, temperatura de saturação 
superior a 200º C. O produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Unid c/ 
900 ml 

348 R$ 3,53 R$ 1.228,44 

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da prensagem a frio da 
azeitona, acidez menor que 1% coloração amarela esverdeado, que possam 
ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de 
registro.  Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

Unid c/ 
500 ml 

47 R$ 10,79 R$ 507,13 

13 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, longo, constituído de 
grãos inteiros, unidade máxima de 15%, isento de sujidades, materiais 
estranhos, parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico c/ peso 
líquido de 1kg e embalagem secundária com 30kg. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 1903 R$ 3,25 R$ 6.184,75 

14 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de açúcar por processo 
industrial adequado, devendo ser fabricado do suco de cana de açúcar, livre 
de fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos 
animais ou vegetais. De acordo com a sua característica, o açúcar a ser 
adquirido deverá ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 unidades. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Kg 883 R$ 2,10 R$ 1.854,30 

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa Pct 1kg. Entrega mensal. 

Kg 9 R$ 2,68 R$ 24,12 

16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de moagem de grãos e aveia 
após limpeza e classificação, livre de sujidades, mofo e baixa umidade. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
200g 

182 R$ 2,45 R$ 445,90 

17 
CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de milho com sabor 
natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, 

Pcte c/ 
320g 

182 R$ 1,00 R$ 182,00 
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laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte, sal 
refinado, água, adicionados de proteínas (mínimo 6%), carboidratos 
(mínimo 85%). Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a partir de matéria-prima 
limpa, isenta de matéria terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 30 R$ 3,31 R$ 99,30 

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído de grãos inteiros e 
sadios, com umidade permitida em lei, isento de sujidades e misturas de 
outras espécies, acondicionados em sacos plásticos resistentes de 
polietileno com embalagem de 1 kg. Fd c/ 30kg. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Kg 105 R$ 6,00 R$ 630,00 

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE - embalagem com 
200g, Mistura para preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Chocolate Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 200g. 
Entrega mensal. 

Kg 21 R$ 2,67 R$ 56,07 

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR TRADICIONAL – Embalagem com 
200g. Mistura para preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 200g. 
Entrega mensal. 

Kg 21 R$ 2,80 R$ 58,80 

22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO VERDE - Embalagem 
primária em saco de polietileno metalizado de 1kg.Composição Mínima de: 
Açúcar, Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, Curau de Milho 
Verde em Pó. Registro no ministério da saúde e validade mínima de 120 
dias da data de recebimento. Entrega mensal. 

Kg 14 R$ 5,40 R$ 75,60 

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos inteiros e sadios, isento 
de material terroso, sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e embalagem plástica 
secundária com 30kg.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 1602 R$ 6,30 R$ 10.092,60 

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, lustroso, opaco, 
constituído de no mínimo 90% de grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. Maduros, limpos, secos, 
umidade máxima de 15% e atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 610 R$ 5,26 R$ 3.208,60 

25 
MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não fermentado obtido 
pelo amaciamento da farinha de trigo, de semolina ou da sêmola do trigo 
adicionada ou não de outras substâncias permitidas, deve ter massa 

Pcte de 
500g 

1269 R$ 1,50 R$ 1.903,50 
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comprida ou longa e mista, fio fino e longo (variado de 25 a 30 cm). cor 
amarela pardacento, cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega 
mensal. 

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não fermentado obtido pelo 
amaciamento da farinha de trigo, de semolina ou da sêmola do trigo 
adicionada ou não de outras substâncias permitidas, deve ter massa 
comprida ou longa e mista, fio fino e longo (variado de 25 a 30 cm). cor 
amarela pardacento, cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pote de 
500g 

595 R$ 2,87 R$ 1.707,65 

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco processado em grãos crus, 
inteiros, para o preparo de mungunzá, higienizado, com ausência parcial ou 
total do gérmen, sem presença de escarificação mecânica ou manual, com 
aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco 
plástico resistente com 500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte de 
500g 

187 R$ 1,08 R$ 201,96 

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e sadios, isento de material 
terroso, sujidades misturas de outras espécies, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 80 R$ 5,97 R$ 477,60 

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido pelo processamento 
do grão de soja através da ação térmica e extrusão, embalagem com 500 
gramas. O produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 60 R$ 3,68 R$ 220,80 

30 

FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 
Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro 
próprio e sabor próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor máx. 
de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. Embalagem 
1kg. Entrega mensal. 

Kg 155 R$ 2,77 R$ 429,35 

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de sêmola ou semolina com 
ferro e ácido fólico/ ovos / corante natural de urucum ou outras 
substâncias permitidas e submetido a processos tecnológicos adequados, 
composição nutricional: máximo 75 g de hidrato de carbono. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Pcte de 
500g 

155 R$ 1,85 R$ 286,75 

32 
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, amarelos, sem sal, embalada 
em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

Pcte de 
500g 

925 R$ 0,90 R$ 832,50 
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procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega 
mensal. 

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, embalada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Pct 1Kg. Entrega mensal. 

Kg 105 R$ 2,07 R$ 217,35 

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de alta qualidade rica em 
proteína, sais minerais, carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e contaminantes, acondicionada 
em saco plástico transparente, limpo, não violado, embalados em pacotes 
com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega mensal. 

Kg 18 R$ 5,63 R$ 101,34 

35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo amassamento e cozimento 
conveniente da massa preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém cloreto de sódio em 
quantidade suficiente para acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
400g 

385 R$ 2,28 R$ 877,80 

36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo amassamento e 
cozimento conveniente da massa preparada com farinha, amido, féculas 
fermentadas ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém cloreto de 
sódio em quantidade suficiente para acentuar o sabor salgado. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
400g 

30 R$ 4,00 R$ 120,00 

37 

BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto obtido pelo amassamento 
e cozimento conveniente de massa preparada com: farinha de trigo, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal (preferencialmente livre de 
gorduras trans), leite ou soro e outros ingredientes que não 
descaracterizem o produto.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte de 
350g 

115 R$ 3,00 R$ 345,00 

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor característicos, textura crocante, 
embalagem plástica de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 60 dias a contar da data da entrega. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
350g 

437 R$ 5,00 R$ 2.185,00 

39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE CHOCOLATE – PACOTE COM 
335G farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), açúcar, óleo de soja 
hidrogenado, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato dissódico 
(INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 503ii), aromatizantes e 
estabilizante: lecitina de soja (INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

Pcte de 
355g 

122 R$ 5,19 R$ 633,18 

about:blank
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40 

BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 300g. Farinha de Trigo, 
açúcar, ovos, integrais, gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
300g 

122 R$ 4,99 R$ 608,78 

41 

BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de trigo / gordura vegetal 
hidrogenada / açúcar / amido de milho, composição nutricional mínima 
(100g): 8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / valor calórico 
411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
400g 

215 R$ 2,38 R$ 511,70 

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR GOIABA – Peso liquido 30g. 
Recheio sabor goiaba [polpa de goiaba], açúcar cristal, amido acidulante: 
ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha de trigo enriquecido 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glucose, açúcar invertido, 
sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato amônio, 
estabilizante: Lecitina de soja, mono diglicerideos de ácidos graxos, 
aromatizantes e conservador: Propionato de cálcio. Contém Glúten. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

Unid 650 R$ 0,45 R$ 292,50 

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de porção individual a base 
de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de glicose/açúcar/soro de leite, 
sal refinado/sal refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 
01 ano. Entrega mensal. 

Unid 375 R$ 0,40 R$ 150,00 

44 
BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - Açúcar Refinado - Leite 
Integral - Ovos - Margarina - Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. 
Entrega mensal. 

Pcte com 
400g 

230 R$ 4,89 R$ 1.124,70 

45 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de trigo/açúcar/ gordura 
vegetal hidrogenada/ amido de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 meses à 01 ano.  O produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte com 
400g 

230 R$ 2,37 R$ 545,10 

46 

BOLINHO SABOR CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio 
sabor chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( açúcar, xarope de 
glicose, água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma 
xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 338), conservador 
sorbato de potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de 

Unid 720 R$ 0,74 R$ 532,80 

about:blank
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titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, glucose, 
clara de ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: monoesterato de 
glicerina (INS 471), umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 475) e esteratos de 
potássio (INS 470), fermentos químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, estabilizante lecitina de soja 
(INS 322), conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e ácido sórbico 
(INS 200), melhorador de farinha: amilase (INS 1100) e acidulante ácido 
cítrico (INS 330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

62 R$ 28,00 R$ 1.736,00 

48 

BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Cx c/ 
20und de 

30g 
62 R$ 21,60 R$ 1.339,20 

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco de fruta diversos 
sabores: O produto deverá ser isento de gordura e conter no máximo 25mg 
de sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 36 (decreto 
12.486/78). Ingredientes: água, extrato de soja, suco natural, açúcar, 
acidulante e conservante. caixa tetra pack de 200ml com canudinho. 
Validade mínima de 6 meses após a data de fabricação. Entrega mensal. 

Und c/ 
200ml 

720 R$ 1,39 R$ 1.000,80 

50 
BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma casquinha crocante de 
waffer, coberta com duas camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

Pcte c/ 
1kg 

52 R$ 24,91 R$ 1.295,32 

51 

BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, chocolate, doce de 
leite, brigadeiro) - composição básica farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em 
saco plástico impermeável, fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega 
mensal 

Pcte c/ 
200g 

375 R$ 2,02 R$ 757,50 

52 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e moído tipo exportação c/ 
selo e certificado ABIC, embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

Pcte com 
250g 

150 R$ 2,74 R$ 411,00 

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e crocante embalado em 
plástico resistente. Com identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. Registro no SSAP ou MS. 
Embalagem 200g. Entrega mensal. 

kg 60 R$ 13,33 R$ 799,80 

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da cinnamonum cássia, 
vulgarmente conhecida como canela da China, constituído por cascas de 
espécimes vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência deverá estar 
esgotada. Ausência de sujidades, larvas e parasitas. Embalagem de 30g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Tb de 30g 45 R$ 1,50 R$ 67,50 

55 

COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de endosperma de fruto de 
coqueiro (cocos nucifera), por processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) por processos 
mecânicos, embalagem com 100g. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
100g 

90 R$ 1,64 R$ 147,60 

56 
CANELA EM PAU - acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote 

Kg 2 R$ 8,68 R$ 17,36 

about:blank
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data de fabricação, data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, 
acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade 
do produto. O produto deverá ser entregue em embalagem original 
contendo 50g de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

Kg 0,9 R$ 2,09 R$ 1,88 

58 

LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco pasteurizado e 
homogeneizado, podendo conter conservantes, acidulantes e/ou 
espressante.  O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
tetra pack contendo 200ml de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

Litro 80 R$ 2,00 R$ 160,00 

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-primas sãs, limpas e de 
boa qualidade, constituído basicamente de carne bovina desidratada, 
liofilizada ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e condimentos, 
podendo conter corante natural. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas 
e detritos animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, 
com pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

Cx 176 R$ 0,82 R$ 144,32 

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de matérias-primas sãs, limpas e 
de boa qualidade, constituído basicamente de carne de frango desidratada, 
liofilizada ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e condimentos, 
podendo conter corante natural. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas 
e detritos animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, 
com pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

Cx 176 R$ 0,82 R$ 144,32 

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias 
estranhas, embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

Kg 34 R$ 0,43 R$ 14,62 

62 

EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e semente. Será tolerada a adição de 
1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra pak de 0,34kg. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 

Kg 271 R$ 1,66 R$ 449,86 
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fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, ausência de sujidades e 
impurezas orgânicas, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de 
iodo, acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 kg e embalagem 
secundária com 10kg. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

Kg 39 R$ 0,40 R$ 15,60 

64 

LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes vegetais genuínos folhas sãs, 
limpos e secos, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada 
em saco plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

Kg 2 R$ 0,90 R$ 1,80 

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / água / sal / açúcar. Sem 
conservantes. O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

Kg 80 R$ 1,40 R$ 112,00 

66 

ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água / sal / açúcar. Sem 
conservantes. O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto 
deverá ser entregue em embalagem de 200g. Entrega mensal. 

Kg 80 R$ 2,59 R$ 207,20 

67 

SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco com óleo comestível e 
sal, isento de conservantes e glúten. A embalagem dever ser de lata sem 
amassos com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Entrega mensal. 

Lata c/ 
130g 

drenado 
700 R$ 1,97 R$ 1.379,00 

68 

GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES - (Morango, Uva, Abacaxi e Limão) 
– Com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados 
em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega - Resolução - 
RE nº 60 de 2002 - Caixa com peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

Cx 350 R$ 0,95 R$ 332,50 

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade. Resolução - CNNPA nº 12, de 1978. Peso 300gramas 
(com 20 unidades de 15g). Entrega mensal. 

Pcte / 
300g 

80 R$ 2,34 R$ 187,20 

70 

MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 1978. Peso 300 gramas (com 20 
unidades de 15g). Entrega mensal. 

Pcte / 
300g 

80 R$ 1,59 R$ 127,20 

71 
VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de 
soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias 

Litro 189 R$ 0,90 R$ 170,10 

about:blank
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agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a 
distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem 
plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de 
açúcares. De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega 
mensal. 

72 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base de sucralose, frascos 
de polietileno atóxico. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, 
quantidade do produto, número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no Ministério 
da Saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De acordo com a portaria 
38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 
65ml. Entrega mensal. 

Frasco de 
65ml 

24 R$ 7,95 R$ 190,80 

73 

COMINHO – é um tempero encontrado em sementinhas ou em pó. Ele é o 
ingrediente do famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com no mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega 
mensal. 

Kg 3 R$ 7,50 R$ 22,50 

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, 
cebola, óleo vegetal, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de fabricação. Registro no MS 
produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

Kg 30 R$ 2,96 R$ 88,80 

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser constituído de matéria prima 
de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do 
produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a RDC 
n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

Kg 3 R$ 0,78 R$ 2,34 

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, 
resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que garantam 
a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto.  Deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978. 
Embalagem aproximada 500g. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
500g 

40 R$ 2,14 R$ 85,60 

77 
FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. 
Contém Glúten. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

125 R$ 3,35 R$ 418,75 

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, 
extrato de malte, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, 
vitmina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido 
fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. Contém glutem. Contém trações 
de leite. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

72 R$ 4,86 R$ 349,92 

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
fumarato ferrosos, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, 
vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido 
fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém trações 
de leite. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

105 R$ 2,70 R$ 283,50 

80 

SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite integral, açúcar, 
maltodextrina, minerais (fosfato de cálcio, pirosfofato férrico, carbonato de 
magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre e 
selenito de sódio), vitaminas (colina, vitamina C, inositol, vitamina E, 

Pcte c/ 
350g 

45 R$ 16,60 R$ 747,00 

about:blank
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niacina, vitamina A, ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina K, 
vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e vitamina B12), espessante 
goma xantana, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Contém 
glutem. Entrega mensal. 

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de banana arredondado, 
composto por bananas, açúcar e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses. 
Entrega mensal. 

Pcte c/ 
500g 

105 R$ 6,39 R$ 670,95 

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, acondicionada em 
porções individuais, em papel celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o produto deverá conter os 
dados da identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Cx c/ 50 
und 

105 R$ 10,85 R$ 1.139,25 

83 

PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e moído, açúcar e sal, não 
contém glúten. Características de acordo com as legislações vigentes. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se apresentar deformado, 
quebrado ou amassado. DA EMBALAGEM: A embalagem deverá ser 
plástica, resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. DA 
ROTULAGEM: De acordo com a legislação vigente. DA VALIDADE: Validade 
mínima de 06 meses no ato da entrega. Entrega mensal. 

Cx C/ 56 
Unid 

90 R$ 8,00 R$ 720,00 

84 

Molho bolonhesa - é um molho feito com carne bovina moída, tomate e 
outros adicionais, tradicionalmente preparado para acompanhar tagliatelle 
fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : (ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito com carne bovina moída, 
tomate e outros adicionais, tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  
Entrega mensal. 

Kg 10 R$ 1,49 R$ 14,90 

VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$ 70.251,42 

 
LOTE 3 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, cheiro, aspecto e sabor 
próprio tamanho uniforme, isenta de enfermidades com ausência de 
sujidades, parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionada em sacos 
plásticos ou de tecidos. 

KG 700 R$ 1,20 R$ 840,00 

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto 
deverá estar isento de material terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 

KG 392 R$ 0,78 R$ 305,76 

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões 
de origem físicas ou mecânicas, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionada em caixa de madeira (500x305x160) MM, pesando 
aproximadamente 10kg 

KG 150 R$ 15,99 R$ 2.398,50 

4 
ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta e 

Unidade 455 R$ 2,00 R$ 910,00 

about:blank
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acondicionada em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando por 
unidade entre 1 a 1,5kg 

5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis 

Kg 465 R$ 2,73 R$ 1.269,45 

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e cheiro de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida sem danos físicos ausência de sujidades, 
parasitas, amassões e sinais de apodrecimentos. 

Unidade 7675 R$ 0,37 R$ 2.839,75 

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira (musa Paradisíaca) grande 
erva musácea, cujos frutos dispõem-se em cachos. São frutos de grande 
poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta procedente de 
frutificação de planta sã, “in natura”, de primeira qualidade de acordo com 
sua especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. ORGANOLÉPTICAS: 
Aspectos: Bagas Alongadas, cor: amarelo, levemente esverdeado, Cheiro: 
Próprio, Sabor: Próprio doce. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidade, larvas e parasitos. 

Unidade 3477 R$ 0,69 R$ 2.399,13 

8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho conformação uniformes, 
devendo ser graúda, acondicionada em sacos de juta de (830x500) MM, 
pesando aproximadamente 50kg. 

Kg 1234 R$ 1,25 R$ 1.542,50 

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho e conformação uniformes 
devendo ser grauda acondicionada em sacos de juta de (830x500)MM, 
pesando aproximadamente 50kg 

Kg 414 R$ 1,10 R$ 455,40 

10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno 
(750x480) MM, pesando aproximadamente 20 kg 

Kg 862 R$ 1,13 R$ 974,06 

11 

CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física 
ou mecânica, perfurações e cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta 
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno 
(750x480)MM, pesando aproximadamente 20 kg. 

molho 415 R$ 0,55 R$ 228,25 

12 
CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, 
sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 
desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

Kg 869 R$ 1,25 R$ 1.086,25 

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea (SECHIUN EDULE), de fruto 
verde, comestível revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como legume. De acordo 
com as características deve ser classificado como de primeira qualidade. 
Tipo: CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – próprio. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

Kg 317 R$ 1,14 R$ 361,38 

14 

COCO SECO - Inteiro - Fruta oleaginosa,tipo coco seco, conforme NTA-57 
(Dec. 12.486 de 20/10/78) de primeira qualidade, com casca apresentando 
tamanho e conformação uniformes, isenta de fermentação e mofo, 
ausência de sujidade, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 
da cnnpa.   

Unidade 189 R$ 2,23 R$ 421,47 

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru sativum), de flores róseas 
ou alvas, cuja folha é usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. De acorde com as 
suas características deve ser classificada como de primeira qualidade. Tipo: 
COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – folhas, Cor – verde, 
Cheiro – próprio, Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidade, larvas e parasitos. 

molho 330 R$ 0,65 R$ 214,50 

16 

GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e 
intactas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvidas 
e maduras.O produto deverá estar isento de enfermidades, material 
terroso,umidade externa anormal,isento de fertilizantes,sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de manuseio e 
transporte. 

Kg 86 R$ 2,35 R$ 202,10 
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17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do gênero Dioscorea 
(família Dioscoreácea). Estes são perenes herbáceas trepadeiras cultivadas 
para o consumo de seus tubérculos amiláceos na África, América Latina, 
Ásia e Oceania. Existem centenas de cultivares entre as espécies cultivadas. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, compacto e firme, sem 
rachaduras ou manchas, isento de enfermidades e umidade externa 
anormal. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. 

kg 1009 R$ 1,94 R$ 1.957,46 

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor agradável, doce, suculenta. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 
acondicionado em saco de nylon, aproximadamente 100 unidades. Laranja 
Cravo – É o fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), uma árvore 
da família rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na antiguidade a 
partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. Características gerais: 
Casca cor verde, odor agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. acondicionado 
em saco de nylon, aproximadamente 100 unidades. 

Unidade 8580 R$ 1,49 R$ 12.784,20 

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira (Citrus x sinensis), uma 
árvore da família Rutaceae. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor agradável, doce, 
suculenta. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, aproximadamente 100 
unidades 

UNID 3780 R$ 1,18 R$ 4.460,40 

20 

LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujicidas, parasitas e larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

KG 453 R$ 1,40 R$ 634,20 

21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvida e maduras, com polpa 
firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de manuseio e 
transporte, acondicionada em caixas, com 18 unidades pesando 
aproximadamente 21 kg.  

KG 453 R$ 1,52 R$ 688,56 

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de 
resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 
12/78 da cnnpa. 

KG 453 R$ 4,23 R$ 1.916,19 

23 

MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, pesando entre 
(6 a 10) kg cada unidade. 

KG 453 R$ 0,90 R$ 407,70 

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

KG 453 R$ 1,89 R$ 856,17 

25 
PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração uniforme, sem lesões de 
origens físicas ou mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em caixa 
de madeiras (495x355x220)MM, pesando aproximadamente 10 kg. 

KG 170 R$ 2,89 R$ 491,30 

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionadas em caixas de papelão, ondulado com aproximadamente 20 
kg. 

UNID 3653 R$ 3,50 R$ 12.785,50 

27 
MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, tipo rosa, aspecto 
alongado, cheiro e sabor próprios, de boa qualidade, com o cozimento 

KG 1249 R$ 3,10 R$ 3.871,90 
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garantido, compacto e firme isenta de material terroso, parasitos, mofos e 
sem partes arroxeadas, sem folhas e talos. 

28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de 
resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física e mecânica, rachaduras e cortes, acondicionados em caixa de 
madeira (495x355x220) MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) MM, pesando 
aproximadamente 24kg. 

KG 719 R$ 1,04 R$ 747,76 

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 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. 

KG 210 R$ 5,98 R$ 1.255,80 

30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 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. 

UNID 1215 R$ 1,30 R$ 1.579,50 

31 

PINHA - de primeira, 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. 

KG 330 R$ 12,32 R$ 4.065,60 

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

KG 450 R$ 5,49 R$ 2.470,50 

33 

CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro (Anacardium ccidentale). 
De primeira, in natura, tipo Espada, 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.  

KG 453 R$ 4,30 R$ 1.947,90 

34 

MILHO VERDE (ESPIGA) - 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. Ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

UNID 1425 R$ 0,78 R$ 1.111,50 

35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniformes, 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. 

KG 40 R$ 2,33 R$ 93,20 

36 

COUVE-FLOR - de primeira, 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. 

UNID 453 R$ 2,26 R$ 1.023,78 

37 

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. 

KG 135 R$ 2,25 R$ 303,75 

38 BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de médio a grande. KG 135 R$ 2,02 R$ 272,70 

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas verdes e viçosa, de 
primeira, 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. 

KG 263 R$ 1,50 R$ 394,50 

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore do gênero Pyrus L., 
pertencente à família Rosaceae. Fruto globoso ou deprimido com uma 
profunda depressão no ponto de inserção da haste que o prende aos 
ramos. De coloração verde podendo apresentar pequenas manchas 
amareladas. 

UNID 1600 R$ 1,53 R$ 2.448,00 

41 

OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da galinha branco tipo extra. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 unidades, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes que garantam a 

unidade 6100 R$ 0,60 R$ 3.660,00 
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integridade do produto até o momento do consumo. DA EMBALAGEM: A 
embalagem deve conter externamente dados de identificação e 
procedência, número de lote, data de embalagem, data de validade, 
condições de armazenamento, qualidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 R$ 78.676,57 

 

TABELA 2 - LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI 

 

LOTE 4 – LEITES E FÓRMULAS ESPECIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 1 - leite 
parcialmente desnatado, soro de leite desproteinizado 
desmineralizado, maltodextrina, soro de leite desmineralizado, 
óleo de milho, lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, minerais 
(carbonato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, selenito de sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de 
DL-a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina 
mononitrato, doridrato de piridoxina, acetato de retinila, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, 
colecalciferol, cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. EMBALAGEM COM 
800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E 
DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

KG 280 R$ 27,70 R$ 7.756,00 

2 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 3 - leite 
parcialmente desnatado, soro de leite desproteinizado 
desmineralizado, maltodextrina, soro de leite desmineralizado, 
óleo de milho, lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, minerais 
(carbonato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, selenito de sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de 
DL-a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina 
mononitrato, doridrato de piridoxina, acetato de retinila, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, 
colecalciferol, cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. EMBALAGEM COM 
800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E 
DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

KG 320 R$ 30,00 R$ 9.600,00 

3 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 1 - Proteína do soro de leite, óleos 
vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 
girassol, lactose, leite desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de cálcio, 
mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, citrato de 
potássio, caseinato de cálcio,L- ascorbato de sódio, ácido L-
ascórbico, carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, 
fosfato de potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-monofosfato, 
sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato de cálcio tribásico, 
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de inosina 5-monofosfato, 
acetato de DL- alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-pantotenato de 

KG 320 R$ 30,00 R$ 9.600,00 
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cálcio, palmitato de ascorbila, DL- alfa tocoferol, cloridrato de 
cloreto de tiamina, acetato de retinila, cloridrato de piridixina, 
ácido N- pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol, D-
biotina, cianocobalamina, emulsificantes mono e doglicerídeos de 
áicido graxos e lecitina e antioxidante mistura concentrada de 
tocoferóis. Embalagem com 800g 

4 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 2 - Proteína do soro de leite, óleos 
vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 
girassol, lactose, leite desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de cálcio, 
mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, citrato de 
potássio, caseinato de cálcio,L- ascorbato de sódio, ácido L-
ascórbico, carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, 
fosfato de potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-monofosfato, 
sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato de cálcio tribásico, 
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de inosina 5-monofosfato, 
acetato de DL- alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-pantotenato de 
cálcio, palmitato de ascorbila, DL- alfa tocoferol, cloridrato de 
cloreto de tiamina, acetato de retinila, cloridrato de piridixina, 
ácido N- pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol, D-
biotina, cianocobalamina, emulsificantes mono e doglicerídeos de 
áicido graxos e lecitina e antioxidante mistura concentrada de 
tocoferóis. Embalagem com 800g 

KG 320 R$ 42,49 R$ 13.596,80 

5 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 3 - Proteína do soro de leite, óleos 
vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 
girassol, lactose, leite desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de cálcio, 
mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, citrato de 
potássio, caseinato de cálcio,L- ascorbato de sódio, ácido L-
ascórbico, carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, 
fosfato de potássio dibásico, sulfato ferroso ,to cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- alfa tocoferol, 
cloridrato de cloreto de tiamina, acetato de retinila, cloridrato de 
piridixina, ácido N- pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato 
de manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol, D-
biotina, cianocobalamina, emulsificantes mono e doglicerídeos de 
áicido graxos e lecitina e antioxidante mistura concentrada de 
tocoferóis. Embalagem com 800g 

KG 280 R$ 39,99 R$ 11.197,20 

6 

FORMULA INFANTIL DESMINERALIZADO - Soro de leite 
desmineralizado*, amido, oleína de palma, leite desnatado*, óleo 
de palmiste, óleo de canola, lactose, óleo de milho, minerais 
(citrato de cálcio, cloreto de magnésio, citrato de potássio, cloreto 
de sódio, fosfato de cálcio dibásico, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, 
selenato de sódio), maltodextrina, óleo de peixe, vitaminas (L-
ascorbato de sódio, bitartarato de colina, mio-inositol, acetato de 
DL-α-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina 
mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, 
colecalciferol e cianocobalamina), L-fenilalanina, óleo de 
Mortierella alpina, taurina, L-histidina, L-carnitina, emulsificante 
lecitina de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e 
ácido cítrico.  

KG 200 R$ 26,56 R$ 5.312,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 4 R$ 57.062,00 
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TABELA 3 - LOTES DA COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (75%) 

 

LOTE 5 - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, isenta de manchas 
(sem acúmulos sanguíneos, aspecto uniforme, cor variando de vermelho 
rosado vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característicos de carne 
sãs, resfriadas e no máximo 10% de sebo e gordura, isento de cheiro 
rançoso, nem deposito de líquidos na embalagem primária. embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatando 
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 
DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) embalado em 
pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 2.393 R$ 24,89 R$ 59.561,77 

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, isenta de manchas (sem 
acúmulos sanguíneos, aspecto uniforme, cor variando de vermelho 
rosado vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característicos de carne 
sãs, resfriadas e no máximo 10% de sebo e gordura, isento de cheiro 
rançoso, nem deposito de líquidos na embalagem primária. embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatando 
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 
DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 3.378 R$ 21,75 R$ 73.471,50 

3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e similares, moída, 
resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, isenta de manchas (sem 
músculo sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
a vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característico de carnes sãs, 
ausência de agentes biológicos (microrganismos, vermes), químicos 
(resíduos de defensivos de hormônio e aditivos intencionais, isento de 
cheiro rançoso, nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão 
estar em conformidade com as portarias do ministério da agricultura, 
DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 
105 de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de 
no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

KG 2.045 R$ 10,99 R$ 22.474,55 

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne bovina, Tipo 1 qualidade, 
dessecada, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada em saco plástico 
transparente, atóxico, e em caixa de papelão reforçada e lacrada e estar 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade e deverão estar em conformidade com as portarias do ministério 
da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da 
resolução ANVISA 105 de 19/05/99. Produto deverá ser entregue 
embalado em pacotes de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

KG 1.782 R$ 15,00 R$ 26.730,00 
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5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de peles, aponevroses, 
cartilagens e fragmentos de ossos, cheiro suave, agradável e característico 
de carnes sãs, ausência de agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, deverão estar em 
conformidade com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 
de 22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de no 
máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

KG 293 R$ 25,00 R$ 7.325,00 

6 

FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de primeira qualidade. A 
carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Aspecto físico, cheiro e sabor 
próprio. Não amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. DA 
EMBALAGEM: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo em 
embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra 
por todo o período de validade do produto, portanto não deverá 
apresentar vazamento de sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. DA ROTULAGEM: O produto deverá ser rotulado de acordo 
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar 
impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: nome e 
endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF; 
identificação completa do produto; data de fabricação, prazo de validade, 
temperatura de estocagem; peso líquido, condições de armazenamento. 
DA VALIDADE: o produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias a 
partir da data de entrega. Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) 
embalado em pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 563 R$ 8,55 R$ 4.813,65 

7 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Carne de frango tipo peito. Aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades parasitas 
e larvas. Deve apresentar escaldamento normal e gordura não rançosa, 
consistência firme não amolecida, não deve apresentar formações de 
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações e coágulos. Deve ser 
acondicionado em embalagem de polietileno atóxico resistente, 
hermeticamente fechado, transparente, embalagem individualizada de 
plástico atóxico de 1 kg e embalagem secundária de 16 a 30 kg. O produto 
deverá respeitar o limite de percentual de água (máximo de 6%) 
estabelecido pelo Ministério de Agricultura. O transporte do produto 
deverá ser fechado refrigerado conforme legislação vigente. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da entrega. 
Além de estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência de 
Vigilância Sanitária), e estar conforme as portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da 
resolução ANVISA 105 de 19/05/99. Entrega quinzenal. 

KG 3.827 R$ 7,88 R$ 30.156,76 

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, sem espinha, com 
110 a 150gramas cada. Deve estar embalados em camadas separadas por 
filmes plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas 
lacradas, limpas secas, não violadas, que garanta a integridade do produto 
até o momento do consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 
acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a 
embalagem deverá conter exatamente os dados de identificação, 
procedências, informações nutricionais, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DISPOA e carimbo de inspeção do SIF e atender nas 
especificações técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 

KG 680 R$ 14,40 R$ 9.792,00 
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20/10/78. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Entrega 
quinzenal. 

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de carne de frango, com 
condimentos (carne, água, proteína de soja, amido, sal, condimentos 
naturais, e especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, O 
produto deve ser fabricado com matérias prima isenta de matérias 
terrosas, parasitos e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. Deve 
ser acondicionado em recipiente hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Entrega 
quinzenal. 

KG 1.155 R$ 6,00 R$ 6.930,00 

10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em gomos de 
aproximadamente 90 g, sem pimenta, resfriada; recheio magro, 
embalados em sacos de polietileno, hermeticamente fechado e rotulado 
conforme legislação sanitária vigente. Embalada em saco plástico 
transparente, atóxico e estar de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatando 
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 
DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99.  Entrega quinzenal. 

KG 435 R$ 10,93 R$ 4.754,55 

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo industrializado obtido 
exclusivamente com carne de peru, desossado, adicionado de 
ingredientes e submetido a um processo de Regulamento de Inspeção 
Industrial e Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 29/03/1952. As 
matérias-primas (carnes cruas e gorduras) e o produto elaborado 
(presunto), devem ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à contaminação ou 
sofram adição de qualquer substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de identidade e qualidade do 
presunto cozido. Validade de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser entregue fatiado e embalado 
em pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 210 R$ 15,00 R$ 3.150,00 

12 

MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80% de gordura e leite 
(lipídeos) produzidos basicamente a partir de óleo e/ou gorduras 
comestíveis podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve conter estabilizantes ET e 
ET III, corante CI e CI III, conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 
15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. A 
validade deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Produto deverá ser 
entregue em embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

Pcte 
250g 

2.760 R$ 2,06 R$ 5.685,60 

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF ou SISP, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa 
semidura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 
28%p/p. Deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega com registro no 
ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue fatiado 
e embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 315 R$ 18,41 R$ 5.799,15 

about:blank
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14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida de consistência semi-
dura e textura homogênea, fechada, podendo apresentar poucas e 
pequenas olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e levemente 
adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode ter formato cilíndrico, 
retangular ou esférico; feito exclusivamente de leite pasteurizado, 
possuindo teor de CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de 
polietileno, hermeticamente fechado, transparente, atóxico, informando 
no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante e prazo de 
validade e registro no SIF do Ministério da Agricultura ou SIE. Ter no 
mínimo 120 dias de validade a partir da data de entrega para ser 
consumido. Produto deverá ser entregue fatiado e embalado em pacotes 
de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 315 R$ 20,00 R$ 6.300,00 

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO (MORANGO, CAJÁ, 
GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E CEREAIS) - Produto lácteo resultante da 
mistura do leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, 
concentrado, em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado 
e desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) adicionado ou 
não de produto(s) ou substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos. 
A base Láctea representa pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto. O produto 
deverá ser entregue em embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 02 meses e registro no órgão 
de agricultura competente. Entrega quinzenal. 

Litro 2.247 R$ 2,12 R$ 4.763,64 

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, espessantes carragena, gomas 
guar e xantana, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico 
e corantes artificiais bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Informação Nutricional Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

Litro 1.124 R$ 1,49 R$ 1.674,76 

17 

IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído 
desnatado, preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e xantana, conservador 
sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido 
artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Informação Nutricional Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

Litro 125 R$ 1,16 R$ 145,00 

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de leite fermentado, 
desnatado e adoçado. DA EMBALAGEM: O produto deverá estar 
embalado em portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade do 
produto deverá ser de 3 meses. Entrega quinzenal. 

Kg 125 R$ 3,80 R$ 475,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 5 R$ 274.002,93 

 
 

LOTE 6 - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, goiaba, graviola, manga, 
maracujá, tangerina, uva) - Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico 
em fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem 
deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, Prazo de 
validade e Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. Entrega 
mensal. 

Litro 2.014 R$ 0,79 R$ 1.591,06 

about:blank
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2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho de baunilha com 
recheio sabor chocolate/goiaba 40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma xantana (INS 415) 
acidulante: ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de potássio (INS 
202), corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio (INS 171) e 
aromatizantes), açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de 
ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: monoesterato de glicerina 
(INS 471), umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 475) e esteratos de 
potássio (INS 470), fermentos químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, estabilizante lecitina de 
soja (INS 322), conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e ácido 
sórbico (INS 200), melhorador de farinha: amilase (INS 1100) e e acidulante 
ácido cítrico (INS 330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

Unid 7.020 R$ 0,59 R$ 4.141,80 

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de flandres ou alumínio, 
isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes, não violados. A 
embalagem deverá 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. 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 do Ministério da Agricultura. Validade mínima 
de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem 400g. Entrega 
mensal. 

Lata com 
400 gr 

1.685 R$ 7,00 R$ 11.795,00 

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - embalagem multilaminada 
cartonada, 1 litro, com prazo de validade.  Entrega mensal. 

Litro 8.424 R$ 2,49 R$ 20.975,76 

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - embalagem multilaminada 
cartonada, 1 litro, com prazo de validade.  Entrega mensal. 

Litro 284 R$ 2,74 R$ 778,16 

6 

LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou alumínio isenta de 
ferrugem, resistentes, não violados, resistentes. Deverá 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. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

Lata 96 R$ 29,00 R$ 2.784,00 

7 

ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar refinado, leite 
em pó, extrato de malte, sal, com no mínimo 7 vitaminas, ferro. 
Embalagem com pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte c/ 
400g 

563 R$ 3,17 R$ 1.784,71 

8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – Queijo tipo parmesão, 
ralado, embalado em saco plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, número do lote, data da 
fabricação, quantidade do produto. DA VALIDADE: validade mínima de 06 
meses a partir da entrega. Entrega mensal. 

Pcte 284 R$ 1,99 R$ 565,16 

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem animal, embalado em 
lata ou tetrapak, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá apresentar validade. 

Cx 626 R$ 1,88 R$ 1.176,88 

about:blank
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Entrega mensal. 

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do leite, adicionado de 
sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, 
conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

Lata 338 R$ 3,20 R$ 1.081,60 

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, temperatura de saturação 
superior a 200º C. O produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Unid c/ 
900 ml 

1.044 R$ 3,53 R$ 3.685,32 

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da prensagem a frio da 
azeitona, acidez menor que 1% coloração amarela esverdeado, que 
possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e 
número de registro.  Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

Unid c/ 
500 ml 

141 R$ 10,79 R$ 1.521,39 

13 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, longo, constituído de 
grãos inteiros, unidade máxima de 15%, isento de sujidades, materiais 
estranhos, parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico c/ peso 
líquido de 1kg e embalagem secundária com 30kg. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 5.711 R$ 3,25 R$ 18.560,75 

14 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de açúcar por processo 
industrial adequado, devendo ser fabricado do suco de cana de açúcar, 
livre de fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos 
animais ou vegetais. De acordo com a sua característica, o açúcar a ser 
adquirido deverá ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 unidades. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 2.652 R$ 2,10 R$ 5.569,20 

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa Pct 1kg. Entrega mensal. 

Kg 27 R$ 2,68 R$ 72,36 

16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de moagem de grãos e 
aveia após limpeza e classificação, livre de sujidades, mofo e baixa 
umidade. O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
200g 

548 R$ 2,45 R$ 1.342,60 

17 
CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de milho com sabor 
natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, 
laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte, sal 

Pcte c/ 
320g 

548 R$ 1,00 R$ 548,00 

about:blank
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refinado, água, adicionados de proteínas (mínimo 6%), carboidratos 
(mínimo 85%). Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a partir de matéria-prima 
limpa, isenta de matéria terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 90 R$ 3,31 R$ 297,90 

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído de grãos inteiros e 
sadios, com umidade permitida em lei, isento de sujidades e misturas de 
outras espécies, acondicionados em sacos plásticos resistentes de 
polietileno com embalagem de 1 kg. Fd c/ 30kg. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Kg 315 R$ 6,00 R$ 1.890,00 

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE - embalagem com 
200g, Mistura para preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Chocolate Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

Kg 65 R$ 2,67 R$ 173,55 

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR TRADICIONAL – Embalagem com 
200g. Mistura para preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

Kg 65 R$ 2,80 R$ 182,00 

22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO VERDE - Embalagem 
primária em saco de polietileno metalizado de 1kg.Composição Mínima de: 
Açúcar, Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, Curau de Milho 
Verde em Pó. Registro no ministério da saúde e validade mínima de 120 
dias da data de recebimento. Entrega mensal. 

Kg 42 R$ 5,40 R$ 226,80 

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos inteiros e sadios, isento 
de material terroso, sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e embalagem plástica 
secundária com 30kg.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 4.808 R$ 6,30 R$ 30.290,40 

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, lustroso, opaco, 
constituído de no mínimo 90% de grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. Maduros, limpos, secos, 
umidade máxima de 15% e atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 1.830 R$ 5,26 R$ 9.625,80 

25 

MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não fermentado obtido 
pelo amaciamento da farinha de trigo, de semolina ou da sêmola do trigo 
adicionada ou não de outras substâncias permitidas, deve ter massa 
comprida ou longa e mista, fio fino e longo (variado de 25 a 30 cm). cor 

Pcte de 
500g 

3.807 R$ 1,50 R$ 5.710,50 
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amarela pardacento, cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não fermentado obtido pelo 
amaciamento da farinha de trigo, de semolina ou da sêmola do trigo 
adicionada ou não de outras substâncias permitidas, deve ter massa 
comprida ou longa e mista, fio fino e longo (variado de 25 a 30 cm). cor 
amarela pardacento, cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Pote de 
500g 

1.785 R$ 2,87 R$ 5.122,95 

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco processado em grãos crus, 
inteiros, para o preparo de mungunzá, higienizado, com ausência parcial 
ou total do gérmen, sem presença de escarificação mecânica ou manual, 
com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco 
plástico resistente com 500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte de 
500g 

563 R$ 1,08 R$ 608,04 

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e sadios, isento de material 
terroso, sujidades misturas de outras espécies, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 240 R$ 5,97 R$ 1.432,80 

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido pelo processamento 
do grão de soja através da ação térmica e extrusão, embalagem com 500 
gramas. O produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 180 R$ 3,68 R$ 662,40 

30 

FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 
Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro 
próprio e sabor próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor máx. 
de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. Embalagem 
1kg. Entrega mensal. 

Kg 465 R$ 2,77 R$ 1.288,05 

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de sêmola ou semolina com 
ferro e ácido fólico/ ovos / corante natural de urucum ou outras 
substâncias permitidas e submetido a processos tecnológicos adequados, 
composição nutricional: máximo 75 g de hidrato de carbono. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte de 
500g 

465 R$ 1,85 R$ 860,25 

32 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, amarelos, sem sal, embalada 
em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 

Pcte de 
500g 

2.775 R$ 0,90 R$ 2.497,50 
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produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega 
mensal. 

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, embalada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Pct 1Kg. Entrega mensal. 

Kg 315 R$ 2,07 R$ 652,05 

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de alta qualidade rica em 
proteína, sais minerais, carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e contaminantes, 
acondicionada em saco plástico transparente, limpo, não violado, 
embalados em pacotes com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega mensal. 

Kg 54 R$ 5,63 R$ 304,02 

35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo amassamento e cozimento 
conveniente da massa preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém cloreto de sódio em 
quantidade suficiente para acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Pcte de 
400g 

1.155 R$ 2,28 R$ 2.633,40 

36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo amassamento e 
cozimento conveniente da massa preparada com farinha, amido, féculas 
fermentadas ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém cloreto de 
sódio em quantidade suficiente para acentuar o sabor salgado. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
400g 

90 R$ 4,00 R$ 360,00 

37 

BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto obtido pelo amassamento 
e cozimento conveniente de massa preparada com: farinha de trigo, 
açúcar, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal (preferencialmente 
livre de gorduras trans), leite ou soro e outros ingredientes que não 
descaracterizem o produto.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte de 
350g 

345 R$ 3,00 R$ 1.035,00 

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor característicos, textura crocante, 
embalagem plástica de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 60 dias a contar da data da entrega. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
350g 

1.313 R$ 5,00 R$ 6.565,00 

39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE CHOCOLATE – PACOTE COM 
335G farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), açúcar, óleo de soja 
hidrogenado, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato 
dissódico (INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 503ii), aromatizantes e 
estabilizante: lecitina de soja (INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

Pcte de 
355g 

366 R$ 5,19 R$ 1.899,54 

40 BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 300g. Farinha de Trigo, Pcte de 366 R$ 4,99 R$ 1.826,34 

about:blank
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açúcar, ovos, integrais, gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. 
Entrega mensal. 

300g 

41 

BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de trigo / gordura vegetal 
hidrogenada / açúcar / amido de milho, composição nutricional mínima 
(100g): 8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / valor calórico 
411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
400g 

645 R$ 2,38 R$ 1.535,10 

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR GOIABA – Peso liquido 
30g. Recheio sabor goiaba [polpa de goiaba], açúcar cristal, amido 
acidulante: ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glucose, 
açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 
bicarbonato amônio, estabilizante: Lecitina de soja, mono diglicerideos de 
ácidos graxos, aromatizantes e conservador: Propionato de cálcio. Contém 
Glúten. O produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade 
de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

Unid 1.950 R$ 0,45 R$ 877,50 

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de porção individual a base 
de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de glicose/açúcar/soro de leite, 
sal refinado/sal refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

Unid 1.125 R$ 0,40 R$ 450,00 

44 
BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - Açúcar Refinado - Leite 
Integral - Ovos - Margarina - Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. 
Entrega mensal. 

Pcte com 
400g 

690 R$ 4,89 R$ 3.374,10 

45 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de trigo/açúcar/ gordura 
vegetal hidrogenada/ amido de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte com 
400g 

690 R$ 2,37 R$ 1.635,30 

46 

BOLINHO SABOR CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio 
sabor chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( açúcar, xarope de 
glicose, água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: 
goma xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 338), conservador 
sorbato de potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de 

Unid 2.160 R$ 0,74 R$ 1.598,40 
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titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, 
glucose, clara de ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: 
monoesterato de glicerina (INS 471), umectante sorbitol  (INS 420), 
emulsificantes: mono e digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos químicos bicarbonato de 
sódio (INS 500i) e pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), conservadores: propionato de 
cálcio (INS 282) e ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: amilase 
(INS 1100) e acidulante ácido cítrico (INS 330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega 
mensal. 

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

188 R$ 28,00 R$ 5.264,00 

48 

BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Cx c/ 
20und de 

30g 
188 R$ 21,60 R$ 4.060,80 

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco de fruta diversos 
sabores: O produto deverá ser isento de gordura e conter no máximo 
25mg de sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 36 
(decreto 12.486/78). Ingredientes: água, extrato de soja, suco natural, 
açúcar, acidulante e conservante. caixa tetra pack de 200ml com 
canudinho. Validade mínima de 6 meses após a data de fabricação. 
Entrega mensal. 

Und c/ 
200ml 

2.160 R$ 1,39 R$ 3.002,40 

50 
BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma casquinha crocante de 
waffer, coberta com duas camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

Pcte c/ 
1kg 

158 R$ 24,91 R$ 3.935,78 

51 

BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, chocolate, doce de 
leite, brigadeiro) - composição básica farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em 
saco plástico impermeável, fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega 
mensal 

Pcte c/ 
200g 

1.125 R$ 2,02 R$ 2.272,50 

52 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e moído tipo exportação 
c/ selo e certificado ABIC, embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

Pcte com 
250g 

453 R$ 2,74 R$ 1.241,22 

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e crocante embalado em 
plástico resistente. Com identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. Registro no SSAP ou MS. 
Embalagem 200g. Entrega mensal. 

kg 180 R$ 13,33 R$ 2.399,40 

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da cinnamonum cássia, 
vulgarmente conhecida como canela da China, constituído por cascas de 
espécimes vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência deverá estar 
esgotada. Ausência de sujidades, larvas e parasitas. Embalagem de 30g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Tb de 30g 135 R$ 1,50 R$ 202,50 

55 

COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de endosperma de fruto 
de coqueiro (cocos nucifera), por processo tecnológico adequado e 
separado parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) por processos 
mecânicos, embalagem com 100g. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
100g 

270 R$ 1,64 R$ 442,80 

56 CANELA EM PAU - acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, Kg 6,2 R$ 8,68 R$ 53,82 

about:blank
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resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote 
data de fabricação, data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, 
acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, 
quantidade do produto. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original contendo 50g de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

Kg 2,7 R$ 2,09 R$ 5,64 

58 

LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco pasteurizado e 
homogeneizado, podendo conter conservantes, acidulantes e/ou 
espressante.  O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
tetra pack contendo 200ml de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

Litro 240 R$ 2,00 R$ 480,00 

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-primas sãs, limpas e de 
boa qualidade, constituído basicamente de carne bovina desidratada, 
liofilizada ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e condimentos, 
podendo conter corante natural. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas 
e detritos animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, 
com pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

Cx 528 R$ 0,82 R$ 432,96 

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de matérias-primas sãs, limpas e 
de boa qualidade, constituído basicamente de carne de frango 
desidratada, liofilizada ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e 
condimentos, podendo conter corante natural. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 
6 (seis) cubos, com pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

Cx 528 R$ 0,82 R$ 432,96 

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias 
estranhas, embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

Kg 102 R$ 0,43 R$ 43,86 

62 

EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e semente. Será tolerada a adição de 
1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra pak de 0,34kg. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 

Kg 813 R$ 1,66 R$ 1.349,58 

about:blank
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normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, ausência de sujidades 
e impurezas orgânicas, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais 
de iodo, acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 kg e 
embalagem secundária com 10kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

Kg 119 R$ 0,40 R$ 47,60 

64 

LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes vegetais genuínos folhas sãs, 
limpos e secos, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada 
em saco plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

Kg 6,2 R$ 0,90 R$ 5,58 

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / água / sal / açúcar. Sem 
conservantes. O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano. Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

Kg 240 R$ 1,40 R$ 336,00 

66 

ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água / sal / açúcar. Sem 
conservantes. O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto 
deverá ser entregue em embalagem de 200g. Entrega mensal. 

Kg 240 R$ 2,59 R$ 621,60 

67 

SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco com óleo comestível e 
sal, isento de conservantes e glúten. A embalagem dever ser de lata sem 
amassos com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Entrega mensal. 

Lata c/ 
130g 

drenado 
2.100 R$ 1,97 R$ 4.137,00 

68 

GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES (Morango, Uva, Abacaxi e Limão) – 
Com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados 
em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega - Resolução - 
RE nº 60 de 2002 - Caixa com peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

Cx 1.050 R$ 0,95 R$ 997,50 

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade. Resolução - CNNPA nº 12, de 1978. Peso 300gramas 
(com 20 unidades de 15g). Entrega mensal. 

Pcte / 
300g 

240 R$ 2,34 R$ 561,60 

70 

MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 1978. Peso 300 gramas (com 20 
unidades de 15g). Entrega mensal. 

Pcte / 
300g 

240 R$ 1,59 R$ 381,60 

about:blank
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71 

VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de 
soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias 
agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a 
distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem 
plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de 
açúcares. De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega 
mensal. 

Litro 567 R$ 0,90 R$ 510,30 

72 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base de sucralose, frascos 
de polietileno atóxico. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de 
lote, quantidade do produto, número de registro.  Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no 
Ministério da Saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De acordo 
com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). 
Embalagem com 65ml. Entrega mensal. 

Frasco de 
65ml 

72 R$ 7,95 R$ 572,40 

73 

COMINHO – é um tempero encontrado em sementinhas ou em pó. Ele é o 
ingrediente do famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com no mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Kg 9 R$ 7,50 R$ 67,50 

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, 
cebola, óleo vegetal, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de fabricação. Registro no 
MS produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

Kg 90 R$ 2,96 R$ 266,40 

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser constituído de matéria prima 
de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 
a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a 
RDC n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

Kg 9 R$ 0,78 R$ 7,02 

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, 
resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.  Deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução 
CNNPA nº 12, de 1978. Embalagem aproximada 500g. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
500g 

120 R$ 2,14 R$ 256,80 

77 
FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. 
Contém Glúten. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

375 R$ 3,35 R$ 1.256,25 

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, 
extrato de malte, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitmina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. Contém glutem. Contém 
trações de leite. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

216 R$ 4,86 R$ 1.049,76 

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
fumarato ferrosos, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, 
vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido 
fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém 
trações de leite. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

315 R$ 2,70 R$ 850,50 

80 
SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite integral, açúcar, 
maltodextrina, minerais (fosfato de cálcio, pirosfofato férrico, carbonato 

Pcte c/ 
350g 

135 R$ 16,60 R$ 2.241,00 

about:blank
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de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre e 
selenito de sódio), vitaminas (colina, vitamina C, inositol, vitamina E, 
niacina, vitamina A, ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina 
K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e vitamina B12), 
espessante goma xantana, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 
Contém glutem. Entrega mensal. 

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de banana arredondado, 
composto por bananas, açúcar e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses. 
Entrega mensal. 

Pcte c/ 
500g 

315 R$ 6,39 R$ 2.012,85 

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, acondicionada em 
porções individuais, em papel celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o produto deverá conter os 
dados da identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Cx c/ 50 
und 

315 R$ 10,85 R$ 3.417,75 

83 

PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e moído, açúcar e sal, 
não contém glúten. Características de acordo com as legislações vigentes. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se apresentar deformado, 
quebrado ou amassado. DA EMBALAGEM: A embalagem deverá ser 
plástica, resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. DA 
ROTULAGEM: De acordo com a legislação vigente. DA VALIDADE: Validade 
mínima de 06 meses no ato da entrega. Entrega mensal. 

Cx C/ 56 
Unid 

270 R$ 8,00 R$ 2.160,00 

84 

MOLHO BOLONHESA - é um molho feito com carne bovina moída, tomate 
e outros adicionais, tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : (ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito com carne bovina 
moída, tomate e outros adicionais, tradicionalmente preparado para 
acompanhar tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

Kg 30 R$ 1,49 R$ 44,70 

VALOR TOTAL DO LOTE 6 R$ 211.010,37 

 
 

LOTE 7 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, cheiro, aspecto e 
sabor próprio tamanho uniforme, isenta de enfermidades com ausência 
de sujidades, parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionada em sacos 
plásticos ou de tecidos. 

KG 2.100 R$ 1,20 R$ 2.520,00 

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto 
deverá estar isento de material terroso e unidade externa anormal, livre 
de resíduos fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 

KG 1.178 R$ 0,78 R$ 918,84 

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões 
de origem físicas ou mecânicas, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em caixa de madeira (500x305x160) 

KG 452 R$ 15,99 R$ 7.227,48 
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MM, pesando aproximadamente 10kg 

4 

ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta e 
acondicionada em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando por 
unidade entre 1 a 1,5kg 

Unidade 1.365 R$ 2,00 R$ 2.730,00 

5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis 

Kg 1.395 R$ 2,73 R$ 3.808,35 

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e cheiro de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida sem danos físicos ausência de sujidades, 
parasitas, amassões e sinais de apodrecimentos. 

Unidade 23.025 R$ 0,37 R$ 8.519,25 

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira (musa Paradisíaca) 
grande erva musácea, cujos frutos dispõem-se em cachos. São frutos de 
grande poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta procedente 
de frutificação de planta sã, “in natura”, de primeira qualidade de acordo 
com sua especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. 
ORGANOLÉPTICAS: Aspectos: Bagas Alongadas, cor: amarelo, levemente 
esverdeado, Cheiro: Próprio, Sabor: Próprio doce. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidade, larvas e parasitos. 

Unidade 10.433 R$ 0,69 R$ 7.198,77 

8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de 
origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho conformação 
uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em sacos de juta de 
(830x500) MM, pesando aproximadamente 50kg. 

Kg 3.704 R$ 1,25 R$ 4.630,00 

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho e conformação uniformes 
devendo ser grauda acondicionada em sacos de juta de (830x500)MM, 
pesando aproximadamente 50kg 

Kg 1.244 R$ 1,10 R$ 1.368,40 

10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno 
(750x480) MM, pesando aproximadamente 20 kg 

Kg 2.586 R$ 1,13 R$ 2.922,18 

11 

CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física 
ou mecânica, perfurações e cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta 
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno 
(750x480)MM, pesando aproximadamente 20 kg. 

molho 1.245 R$ 0,55 R$ 684,75 

12 
CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, 
sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 
desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

Kg 2.609 R$ 1,25 R$ 3.261,25 

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea (SECHIUN EDULE), de fruto 
verde, comestível revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como legume. De acordo 
com as características deve ser classificado como de primeira qualidade. 
Tipo: CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – próprio. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

Kg 954 R$ 1,14 R$ 1.087,56 

14 

COCO SECO - INTEIRO - Fruta oleaginosa,tipo coco seco, conforme NTA-57 
(Dec. 12.486 de 20/10/78) de primeira qualidade, com casca 
apresentando tamanho e conformação uniformes, isenta de fermentação 
e mofo, ausência de sujidade, parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa.   

Unidade 567 R$ 2,23 R$ 1.264,41 

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru sativum), de flores róseas 
ou alvas, cuja folha é usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. De acorde com as 
suas características deve ser classificada como de primeira qualidade. 
Tipo: COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – folhas, Cor – verde, 
Cheiro – próprio, Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência 
de sujidade, larvas e parasitos. 

molho 992 R$ 0,65 R$ 644,80 

16 
GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e 
intactas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvidas 
e maduras.O produto deverá estar isento de enfermidades, material 

Kg 261 R$ 2,35 R$ 613,35 
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terroso,umidade externa anormal,isento de fertilizantes,sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de manuseio e 
transporte. 

17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do gênero Dioscorea 
(família Dioscoreácea). Estes são perenes herbáceas trepadeiras 
cultivadas para o consumo de seus tubérculos amiláceos na África, 
América Latina, Ásia e Oceania. Existem centenas de cultivares entre as 
espécies cultivadas. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, 
compacto e firme, sem rachaduras ou manchas, isento de enfermidades e 
umidade externa anormal. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidades, larvas e parasitos. 

kg 3.027 R$ 1,94 R$ 5.872,38 

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor agradável, doce, suculenta. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 
acondicionado em saco de nylon, aproximadamente 100 unidades. 
Laranja Cravo – É o fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), uma 
árvore da família rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor agradável, doce, suculenta. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 
acondicionado em saco de nylon, aproximadamente 100 unidades. 

Unidade 25.740 R$ 1,49 R$ 38.352,60 

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira (Citrus x sinensis), 
uma árvore da família Rutaceae. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor agradável, doce, 
suculenta. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, aproximadamente 100 
unidades 

UNID 11.340 R$ 1,18 R$ 13.381,20 

20 

LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujicidas, parasitas e larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

KG 1.361 R$ 1,40 R$ 1.905,40 

21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvida e maduras, com polpa 
firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de manuseio e 
transporte, acondicionada em caixas, com 18 unidades pesando 
aproximadamente 21 kg.  

KG 1.361 R$ 1,52 R$ 2.068,72 

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de 
resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. 

KG 1.361 R$ 4,23 R$ 5.757,03 

23 

MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, pesando 
entre (6 a 10) kg cada unidade. 

KG 1.361 R$ 0,90 R$ 1.224,90 

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

KG 1.361 R$ 1,89 R$ 2.572,29 

25 
PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração uniforme, sem lesões de 
origens físicas ou mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em 
caixa de madeiras (495x355x220)MM, pesando aproximadamente 10 kg. 

KG 510 R$ 2,89 R$ 1.473,90 

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com 
polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de papelão, ondulado 

UNID 10.961 R$ 3,50 R$ 38.363,50 
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com aproximadamente 20 kg. 

27 

MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, tipo rosa, aspecto 
alongado, cheiro e sabor próprios, de boa qualidade, com o cozimento 
garantido, compacto e firme isenta de material terroso, parasitos, mofos e 
sem partes arroxeadas, sem folhas e talos. 

KG 3.747 R$ 3,10 R$ 11.615,70 

28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de 
resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física e mecânica, rachaduras e cortes, acondicionados em caixa de 
madeira (495x355x220) MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) MM, pesando 
aproximadamente 24kg. 

KG 2.157 R$ 1,04 R$ 2.243,28 

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 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. 

KG 630 R$ 5,98 R$ 3.767,40 

30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 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. 

UNID 3.645 R$ 1,30 R$ 4.738,50 

31 

PINHA - de primeira, 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. 

KG 990 R$ 12,32 R$ 12.196,80 

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

KG 1.350 R$ 5,49 R$ 7.411,50 

33 

CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro (Anacardium ccidentale). 
De primeira, in natura, tipo Espada, 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.  

KG 1.361 R$ 4,30 R$ 5.852,30 

34 

MILHO VERDE (ESPIGA) - 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. Ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

UNID 4.275 R$ 0,78 R$ 3.334,50 

35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniformes, 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. 

KG 122 R$ 2,33 R$ 284,26 

36 

COUVE-FLOR - de primeira, 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. 

UNID 1.361 R$ 2,26 R$ 3.075,86 

37 

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. 

KG 405 R$ 2,25 R$ 911,25 

38 BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de médio a grande. KG 405 R$ 2,02 R$ 818,10 

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas verdes e viçosa, de 
primeira, 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. 

KG 789 R$ 1,50 R$ 1.183,50 

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore do gênero Pyrus L., 
pertencente à família Rosaceae. Fruto globoso ou deprimido com uma 
profunda depressão no ponto de inserção da haste que o prende aos 
ramos. De coloração verde podendo apresentar pequenas manchas 
amareladas. 

UNID 4.800 R$ 1,53 R$ 7.344,00 

41 OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da galinha branco tipo extra. unidade 18.300 R$ 0,60 R$ 10.980,00 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 unidades, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes que garantam 
a integridade do produto até o momento do consumo. DA EMBALAGEM: 
A embalagem deve conter externamente dados de identificação e 
procedência, número de lote, data de embalagem, data de validade, 
condições de armazenamento, qualidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

VALOR TOTAL DO LOTE 7 R$ 236.128,26 

 

5.2. Na disputa do(s) LOTES 1, 2 e 3- TABELA 1 será permitida apenas a participação de empresas enquadradas como 

ME/EPP/MEI, conforme preceitua o art. 48, inc. I da LC nº 123/2006, com a COTA RESERVADA DE ATÉ 25% conforme 

preceitua o art. 48, inc. III da LC nº 123/2006; 

 

5.3. A disputa do(s) LOTE 4 - TABELA 2 será destinada a EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MICROEMPREENDORES 

INDIVIDUAIS: ITEM 1 e 3 DO EDITAL (CONFORME ART. 48, INC. I DA LC 123/2006 com alteração da LC 147/2014). 

 

5.4. Na disputa do(s) itens da LOTES 5, 6 e 7 - TABELA 3  será permitida a participação de empresas em AMPLA 

CONCORRÊNCIA na COTA PRINCIPAL DE 75%; 

 

5.5. No que se refere ao item 5.2 do edital, será permitido o cadastramento de propostas no sistema BLL a empresas 

de porte maior nas cotas destinadas à participação de empresas enquadradas como ME/EPP/MEI, no entanto, sua 

participação na disputa do(s) lote(s) ocorrerá apenas se não houver nenhuma ME/EPP/MEI cadastrada para participação 

do(s) lote(s); 

 

5.6. A ME/EPP/MEI, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial a ser digitado no sistema BLL, informar sua condição, assim como no campo próprio da proposta. 

 

6 – DO VALOR ESTIMADO 

 

6.1. O valor máximo admitido para a presente contratação será de R$ 1.018.398,30 (um milhão e dezoito mil trezentos e 

noventa e oito reais e trinta centavos), estabelecendo-se os seguintes limites por LOTE: 

 

LOTE 1: R$ 91.266,75 (noventa e um mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos); 

LOTE 2: R$ 70.251,42 (setenta mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos); 

LOTE 3: R$ 78.676,57 (setenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos); 

LOTE 4: R$ 57.062,00 (cinquenta e sete mil e sessenta e dois reais); 

LOTE 5: R$ 274.002,93 (duzentos e setenta e quatro mil e dois reais e noventa e três centavos); 

LOTE 6: R$ 211.010,37 (duzentos e onze mil e dez reais e trinta e sete centavos); 

LOTE 7: R$ 236.128,26 (duzentos e trinta e seis mil cento e vinte e oito reais e vinte e seis centavos). 
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6.2. As licitantes que, após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com valores unitários ou totais acima do 

orçado pela administração, serão automaticamente DESCLASSIFICADAS. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1.  A despesa referente ao objeto do certame correrá por conta da seguinte classificação orçamentária: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS DO PAULISTA 

Atividade 08.244.2206.4321 – Desenvolvimento das ações da proteção social de alta complexidade 

Elemento 339030 – Material de consumo 

Fonte 
1.500.0000 – Recursos não vinculados de impostos 

1.660.0000 – Recurso FNAS 

 
Atividade 4313 – Gestão do sistema único do SUAS 

Elemento 339030 – Material de consumo 

Fonte 
1.500.0000 – Recursos não vinculados de impostos 

1.661.0000 – Recurso FEAS 

 
OBS.: Alterações na dotação solicitadas pela secretaria solicitante através de ofício acostado aos autos do processo. 
 

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, sua proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

 

8.1.1. O cadastro e encaminhamento da proposta e documentos de habilitação no sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. A licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 

lances e documentações; 

8.1.2. Os documentos poderão ser encaminhados com autenticação e assinatura digital ou cópia simples; 

 

8.1.2.1. Quando juntada cópia simples, a licitante deverá apresentar, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do 

momento em que for declarada vencedora, cópias dos documentos, devidamente autenticadas por cartório 

competente ou por cópia simples mediante a exibição dos originais para conferência por parte do(a) pregoeiro(a) 

ou servidor(a) do órgão  ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data 

de realização da licitação, para a Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na Secretaria de 

Administração do Município do Paulista, sita à Rua Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Nobre, Paulista/PE, 

CEP: 53.401-560, aos cuidados do(a) pregoeiro(a) da sessão; 
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8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha; 

 

8.3. Na hipótese da licitante ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor(a) Individual, será 

necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da proposta sob pena da licitante enquadrada nesta situação 

não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 

e suas alterações posteriores; 

 

8.4. As ME/EPP/MEI deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

 

8.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão; 

 

8.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema; 

 

8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

 

8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9 - DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

9.1. A licitante deverá anexar sua PROPOSTA COMERCIAL, devidamente preenchida na forma do ANEXO II – Modelo de 

Proposta Comercial, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão 

pública conforme consta no preâmbulo deste edital quando, então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação, obedecendo as seguintes exigências mínimas: 

 

9.1.1. Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

9.1.2. Deverão estar incluídos nos valores todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.3. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação da licitante. 
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9.2. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado; 

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) pregoeiro(a);  

9.2.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

9.3. Na proposta comercial deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas/modelos/referências dos produtos ofertados, às quais ficarão vinculadas, valores unitários e totais e, quando for o 

caso, informar se a empresa é ME/EPP; 

 

9.3.1. A exigência constante do subitem 9.3 acerca da marca/modelo dos itens deverá ser atendida por intermédio de 

arquivo a ser anexado à proposta comercial nos moldes de funcionalidade do Sistema BLL - Bolsa de Licitações e Leilões 

por ocasião da formalização de valores pela licitante participante sem prejuízo da prerrogativa da realização de diligência 

para sanear a ausência de informação necessária à identificação do produto ofertado; 

9.3.2. Caso a licitante seja a própria fabricante do produto ou em sua razão social haja elementos que possam inferir a 

identificação da mesma, esta deverá inserir o termo “MARCA PRÓPRIA” no campo reservado à indicação da marca, vedada 

a utilização do termo “SIMILAR”; 

 

9.4. O objeto deverá ser apresentado em total conformidade com as especificações contidas neste edital e seus anexos; 

 

9.5. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão; 

 

9.6. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

  

9.7. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no 

sistema eletrônico; 

 

9.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento de proposta; 

 

9.9. A proposta da licitante melhor classificada somente será disponibilizada para avaliação do(a) pregoeiro(a)  e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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9.10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA 

 

9.10.1 A proposta comercial ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 

deverá ser anexada em formato digital no campo “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES”, EXCLUSIVAMENTE, através do 

sistema BLL, devidamente preenchida na forma do ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial para fins de exame de 

aceitabilidade dos valores, no prazo MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) 

pregoeiro(a); 

 

9.10.1.1. A proposta readequada deverá, também, ser enviada em formato de texto editável (Exemplo: .doc – 

Word) com o propósito de elaboração da ata de registro de preços e do contrato. 

 

OBSERVAÇÃO: Acerca do ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, trata-se APENAS DE UM MODELO, devendo a 

licitante adequá-lo às suas qualificações e elementos para elaborar a proposta comercial.  

 

10 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o Decreto Federal nº 10.024/2019 a Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

10.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, admitindo-se como critério de aceitabilidade os valores 

máximos fixados no item 5 deste edital; 

 

10.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases; 

 

10.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas recebidas, na forma prevista neste edital, passando o(a) pregoeiro(a) a 

examinar as propostas; 

 

10.5. A análise das propostas pelo(a) pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus 

anexos, sendo DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 

a)   Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; 

b)   Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as especificações do edital; 

c)   Que apresentem valores baseados exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
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10.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 

sessão de lances; 

 

10.7. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão efetuada pela própria licitante; 

 

10.8. A cada lance ofertado, a licitante será informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

 

10.9. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

 

10.10. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

 

10.11. O tipo de encerramento da fase de lances será ABERTO E FECHADO, o qual fica em disputa por 15 (quinze) minutos 

e avança automaticamente sem aviso para o período randômico que pode durar de 1 (um) segundo a 10 (dez) minutos, 

decidido pelo sistema e, avançando posteriormente ao fechado 1 por 5 (cinco) minutos e, caso não haja lances neste 

período, avança para o fechado 2 por mais 5 (cinco) minutos; 

 

10.12. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances após 

negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor; 

 

10.13. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao valor, observados os valores máximos 

fixados nesta licitação, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado 

o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser 

acompanhada pelas demais licitantes; 

 

10.14. Após o encerramento da etapa competitiva, as demais licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais 

bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído o registro dos valores cotados iguais aos da licitante 

vencedora, na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do 

sistema; 

 

10.15. Realizada a negociação, o(a) pregoeiro(a) procederá com a habilitação na forma do item 11 deste edital; 

 

10.16. Para cumprimento do ITEM 11 deste edital, bem como no caso de pronunciamento de aceitabilidade final da 

proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e recebimento da documentação de habilitação e proposta 

ajustada. A data e horário para retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo(a) pregoeiro(a), através do sistema, 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas; 
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10.17. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, será a empresa considerada vencedora por decisão 

motivada do(a) pregoeiro(a); 

 

10.18. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará as 

ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 

 

10.19. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-

se-á o disposto no item anterior; 

 

10.20. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital; 

 

10.21. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão 

pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade; 

 

10.22. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no 

pregão, sem prejuízos dos atos realizados; 

 

10.23. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa aos participantes; 

 

10.24. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. As licitantes encaminharão, em formato digital, EXCLUSIVAMENTE, por meio do sistema eletrônico, a proposta 

escrita, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

 

11.1.1. As licitantes DEVERÃO encaminhar, exclusivamente por meio do sistema BLL, os documentos de habilitação exigidos 

no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA; 

11.1.2. Caso haja alguma documentação que não esteja discriminada no sistema e, porventura, não esteja disponível a 

opção “outros documentos” será permitido que tais documentações sejam encaminhadas por e-mail para o endereço  

paulistapregao@gmail.com APENAS após a declaração da LICITANTE VENCEDORA da fase de lances; 
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11.1.3. Em caso de falha no sistema ou impossibilidade anexação dos documentos de habilitação, será permitido o envio de 

tais documentações por e-mail, bem como de forma física apenas mediante comprovação de tal lapso para participação 

no certame. 

 

11.2. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado; 

 

11.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame; 

11.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

11.3.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de TODAS as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.4.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

11.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se a licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.4.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

 

 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 55 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

11.5.1.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar 

devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional 

de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento; 

11.5.1.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

11.5.1.3. Nas licitações com participação de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedores 

individuais faculta-se ao licitante, para fins de habilitação, atestar a qualificação econômico-financeira através da 

comprovação de capital social mínimo ou de patrimônio líquido, conforme preceitua o § 4º, do art. 5º do Decreto 

nº 45.140, de 19 de outubro de 2017. Se as citadas empresas participarem da Cota Principal deverão apresentar 

obrigatoriamente o patrimônio líquido. 

11.5.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 03 (três) meses da data da sessão 

pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA); 

11.5.1.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social (Acórdão TCU nº 

484/2007 – Plenário). 

11.5.1.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 

da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

11.5.1.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

11.5.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido 

o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 
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11.5.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (Processos 

Judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio; 

 

11.5.3.1. A certidão acima descrita somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou Recuperação 

Judicial da sede da licitante ou de seu domicílio contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 

judiciais eletrônicos; 

 

11.5.4. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as disposições 

normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio; 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

11.6.1. Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

11.6.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, devendo conter, 

no mínimo, as seguintes características: 

 

1) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

2) Descrição do objeto contratado; 

3) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 

 

11.6.3. NÃO TERÁ VALIDADE ALGUMA o atestado emitido pela própria licitante ou por empresa pertencente ao mesmo 

grupo, nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 

11.6.4. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito mínimo 

de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios. 

11.6.5. PARA OS PRODUTOS CARNE E DERIVADOS (LOTES 1 E 4), DEVE AINDA APRESENTAR: 

 

11.6.5.1. Certificado de Inspeção Sanitária expedido por órgão Municipal, Estadual ou Federal da sede da licitante, 

compatível com o objeto licitado.  

 

11.6.6. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados; 

 

11.7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.7.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO III deste edital; 
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11.7.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital; 

11.7.3. Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar, com base no inciso III do Artigo 9º da Lei nº 8.666/93, conforme 

modelo constante no ANEXO V deste edital; 

11.7.4. Declaração de Idoneidade conforme modelo constante no ANEXO VI deste edital; 

11.7.5. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO VII deste edital. 

 

12 – DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

12.1.  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em 

primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. O(A) pregoeiro(a) verificará 

se a licitante que apresentar o menor valor final se enquadra em uma das vedações previstas nos subitens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 

e 3.3.7 deste edital, através de consulta aos seguintes websites: 

 

a. efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade 

b. https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br 

 

12.2. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 13.1, a licitante será 

DESCLASSIFICADA, devendo o(a) pregoeiro(a) repetir este procedimento conforme sejam procedidas as convocações, de 

acordo com a ordem de classificação. 

 

12.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA 

COMERCIAL ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do ANEXO II – Modelo de Proposta 

Comercial para fins de exame de aceitabilidade do valor, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, no prazo MÁXIMO de 

24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a), na forma do item 9 deste edital. 

 

12.3.1. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos necessários à 

classificação/habilitação previamente digitalizados; 

12.3.2. A licitante responsabilizar-se-á por toda a documentação encaminhada pela mesma, assumindo como 

verdadeiras suas propostas, declarações e atestados; 

12.3.3. Os arquivos encaminhados deverão estar perfeitamente LEGÍVEIS; 

12.3.4. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25MB (vinte e cinco megabytes); 

12.3.5. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo(a) pregoeiro(a) ou por membro da Comissão dos documentos 

encaminhados por e-mail, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) no sistema; 

12.3.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta no prazo previsto no item 12.3, será 

DESCLASSIFICADA do certame, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
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12.3.7. Caso a licitante apresente documentação de habilitação, incompleta, será concedido prazo de 8(oito) dias úteis (art. 

48 da Lei 8.666/93) à mesma para sanar tais pendências, possibilitando a continuidade de sua participação no certame 

conforme previsto no Acórdão 1211/21 – TCU – Plenário. 

 

12.3.7.1. Passado o prazo estipulado no subitem acima e, reincidindo a licitante em não enviar a documentação 

habilitatória completa, a própria será declarada INABILITADA no certame. 

 

12.4. A sessão será suspensa para aguardo da proposta comercial e dos documentos de habilitação, cabendo ao(à) 

pregoeiro(a) informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação e divulgação da 

aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 

 

12.5. As licitantes classificadas no certame DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, realinhar os valores unitários no sistema BLL de 

acordo com os lances ofertados. 

 

13 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento 

da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

o ato convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema www.bll.org.br, cabendo 

ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre o requerimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis ou 48 (quarenta e oito) horas. A 

petição será dirigida à autoridade subscritora do edital. 

 

13.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, a licitante que não o fizer no 

prazo previsto no subitem deste edital. 

 

13.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 

 

13.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) pregoeiro(a) terá um prazo de 30 (trinta) 

minutos para fazê-lo através do sistema, manifestando sua intenção de recorrer, quando oportunizado pelo(a) 

pregoeiro(a), com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente. 

 

13.5. A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso.  

 

13.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
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13.7. Os recursos contra decisões do(a) pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo. 

 

13.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos, caso contrário, a 

adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 

 

14.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

15 – DA AMOSTRA 

 

15.1. Após a homologação do certame, a(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s), deverá(ão) apresentar a  amostra do 

produto, referente ao(s) lote(s) concorrido(s), no prazo de 8 (oito) dias úteis, devendo ser entregue na Secretaria de 

Políticas Sociais e Direitos Humanos do município  do Paulista, localizada na Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, 

Maranguape I,  Paulista - PE, 53441-600, no horário das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, que serão 

analisados por equipe da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos. 

 

15.2. Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado por um único período de 3 (três) dias úteis, caso a licitante 

comprove, que a amostra já foi remetida ao endereço supramencionado, ou seja, encontra-se em transporte. 

 

15.3. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante vencedora e conter informações quanto ao 

produto. 

 

15.4. A licitante que não apresentar a amostra no prazo estabelecido terá a sua proposta para o lote DESCLASSIFICADA, 

sendo convocada a licitante subsequente. 

 

15.5. A licitante que tiver a amostra rejeitada ou, sendo a mesma incompatível, poderá apresentar nova amostra dentro 

das especificações deste termo no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

 

15.5.1. Caso a amostra seja reprovada pela segunda vez, ocorrerá a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante; 

15.5.2. A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como original ou perfeita, configura comportamento 

inidôneo, punível nos termos da Lei. 

 

15.6. A licitante cuja amostra for reprovada terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar do resultado da análise, para recolher 

seus produtos no mesmo endereço onde foram entregues. Findo este prazo, a Prefeitura Municipal do Paulista dará às 

amostras o destino que achar conveniente. 
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15.7. As amostras aprovadas ficarão em poder da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos para 

verificação da conformidade das unidades a serem entregues com as amostras apresentadas. 

 

16 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1. Homologada a licitação, a Administração, convocará o licitante classificado em primeiro lugar e, se for o caso, os 

demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos 

propostos, para assinatura da ata de registro de preços resultante deste certame, sendo documento vinculativo 

obrigacional; 

 

16.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a ata de registro de preços, bem como o contrato, sem 

justificativa por escrito, o(a) pregoeiro(a), sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste edital e no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, respeitada a ordem de 

classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar a respectiva licitante 

vencedora, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da ata de registro de preços. 

 

16.3. Publicada na Imprensa Oficial, a ata de registro de preços terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme 

disposto no artigo 10 do Decreto n.º 3.931/2001. 

 

16.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor 

beneficiário do registro, preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

17 – DO ÓRGÃO GESTOR E DOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1. A Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos é o órgão gestor e único participante do registro de 

preços também abrangendo todas as atividades inerentes ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e da ata de 

registro de preços; 

 

17.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preços oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

18 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA  

 

18.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93.  
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18.2. A Administração convocará formalmente o licitante classificado em primeiro lugar, informando local, data e hora para 

a reunião e assinatura da ata de registro de preços. 

 

18.2.1. O prazo para que o licitante classificado em primeiro lugar compareça, após ser convocado, poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. 

 

19 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

19.1.  A vigência da ata de registro de preços proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato em Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. Obrigando-se o FORNECEDOR a garantir o objeto pelo prazo 

referido. 

 

20 – DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

20.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 7.982/2013. 

 

20.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

20.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

20.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados. 

 

20.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
20.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 62 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP  

 
21.1. À Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos, órgão gestor da ata de registro de preços, é 

reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

21.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

21.1.2. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

21.1.3. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

21.1.4. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preços. 

 

22 – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

22.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

22.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

22.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

22.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

22.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

22.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

23 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

23.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao patrimônio público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em 

relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 
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g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados; 

i) Não cumprir as obrigações constantes da ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, caso não 

aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 

8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia 

da publicação. 

 

23.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto deste edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovado. 

 

24 – DO CONTRATO 

 

24.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

contrato; 

 

24.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por 

procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo; 

 

24.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública; 

 

24.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
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até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato; 

 

24.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 

 

25 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

25.1. Materiais estocáveis são todos aqueles mantidos em estoque, e serão entregues em horário e dia a ser combinado 

com a Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos, conforme necessidade da demanda e deverão ser conservados em 

temperatura ambiente, nos horários de 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. com entrega 

conforme abaixo: 

 

  

LOCAL ENDEREÇO 
RESPONSÁVEL(IS) PELO 

RECEBIMENTO 

Casa de Acolhimento Vó Raimunda I Rua Gameleira N.3569, Janga, Paulista, PE. Maria Cibelly. 

Casa de Acolhimento Vó Raimunda II 
Rua Ulisses Narciso Dornelas N. 65, Nossa 
senhora da Conceição, Paulista, PE. 

Mércia Baracho. 

Cozinha Comunitária 
Rua Arquiteta José Geraldo Castro Paes 
N°1150 – Nossa Senhora do Ó – Paulista – PE. 

Philipe Magalhães ou Cássia 
Vila Nova Ferreira. 

RESPECTIVO HORÁRIO Dias úteis, no horário das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 

 
 
 
25.2. Alimentos perecíveis são todos aqueles que têm alta quantidade de água e nutrientes e necessitam de refrigeração ou 

congelamento para terem uma vida útil longa, com entrega CENTRAL no local previamente comunicado pela SECRETARIA 

DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS, conforme ITEM 25.1 do presente edital. 

 

25.3. Fornecimento de gêneros alimentícios realizar-se-á mediante a solicitação da SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E 

DIREITOS HUMANOS, com entrega no local conforme especificados no presente termo conforme ITEM. 

 

25.4. Entrega dos gêneros alimentícios não perecíveis é mensal, nas quantidades, horário e dia a ser combinado conforme 

necessidade da demanda informada pela Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos. 

 

25.5. Na entrega dos produtos será observado que os rótulos (quando houver) devem ser identificados com data de 

validade. 
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25.6. Conforme o ato da contratação será entregue ao fornecedor o cronograma de entregas, estabelecido pela Secretaria 

de Políticas Sociais e Direitos Humanos. Os Hortifrutigranjeiros serão entregues semanalmente, os alimentos perecíveis 

quinzenalmente e os alimentos não perecíveis mensalmente. 

 

25.7. O prazo entre o período da entrega realizada pela contratante e a efetivação da entrega será de 08 (oito) dias. 

 

26 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

26.1 Constituem obrigações da contratante: 

 

26.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

26.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

26.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste edital; 

26.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

26.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

26.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas no termo de referência; 

26.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões 

de sua não adequação aos termos contratuais; 

26.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

26.1.9. O recebimento do objeto deste edital será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado; 

 

27 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

27.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

27.1.1. Obedecer às especificações constantes no termo de referência (ANEXO I); 

27.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias 

ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

27.1.3. Realizar a entrega dentro do prazo estipulado; 

27.1.4. O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração 

contratual; 

27.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 
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27.1.6.  Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados 

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

27.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste edital; 

27.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93, atualizada. 

 

28 – DO PAGAMENTO  

 

28.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital. 

 

28.2. O subempenho, deverá ser efetuado com apresentação de todas as comandas inerentes ao mês corrente, podendo o 

citado subempenho ser enviado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente para pagamento ao fornecedor, SALVO fato 

imprevisível. 

 

28.3. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o 

recebimento do objeto deste edital e de acordo com a quantidade efetivamente entregue. 

 

28.4. A Secretaria Municipal de POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS e o seu FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, reserva-se no direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com as condições 

e especificações constantes no termo de referência (ANEXO I). 

 

29 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

29.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe 

convier. 

 

29.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

 

29.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
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30 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

30.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

30.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

30.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível. 

 

30.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

31 – DAS PENALIDADES  

 

31.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades 

legalmente estabelecidas. 

 

31.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

 

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso;  

b) Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) Pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se 

como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 
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31.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

02 (dois) anos. 

 

31.4. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

 

31.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos I e II 

do item 31.2. 

 

a) Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento;  

b) Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 

da rejeição, com a notificação devida; 

c) Pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no 

edital. 

 

31.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couberem às demais penalidades referidas 

no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

31.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez 

por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

32 – DO FORO 

 

32.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

33 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

33.1 É vedada a subcontratação, parcial ou total, do objeto contratado, não podendo a CONTRATADA transferir a outrem a 

sua execução, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

33.2. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE à luz das disposições constantes da Lei 8.666/93 e alterações, 

dos princípios do direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao suprimento de 

eventuais lacunas. 
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33.3. O presente processo de licitação poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos 

supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

 

33.4. Quaisquer informações ou esclarecimentos complementares que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto à 

CPL PREGÃO no local e horário indicados no preâmbulo deste edital ou pelo endereço de e-mail 

paulistapregao@gmail.com. 

 

33.5. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão licitador, sem 

prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

33.6. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerão as deste edital. 

 

33.7. As proponentes são plenamente responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

 

33.8. É facultada à CPL PREGÃO, à Procuradoria de Contratos da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, à Secretaria 

Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos ou autoridade superior, a qualquer momento, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

 

33.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Paulista, 22 de março de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________________                                                     ______________________________________ 

IARA RAFAELA DE AVELAR ABREU                                                                                   VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PREGOEIRA      
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

  
1. DO OBJETO 

 Processo licitatório visando à formação de Registro de Preços para à aquisição de fornecimento de alimentos 

perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades das unidades e serviço vinculado a Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade (Acolhimento Institucional), sob responsabilidade da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos 

Humanos, conforme as especificações deste Termo de Referência pelo período de 12 (doze) meses. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Dentre as diversas atribuições da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos destacam-se a destinada ao 

acolhimento de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, carente do município, mediante o fornecimento de 

alimentação aos acolhidos da instituição Casa Vó Raimunda I e Casa Vó Raimunda II.  Ressalte-se ainda que estas ações 

visam o equilíbrio social da população atendida e a concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Considerando a necessidade de ficar aberto 24hs por dia, objetivando o acolhimento e educação de crianças e 

adolescentes e servidores que atuam junto as casas de acolhimentos. Assim como toda residência, o acolhimento 

institucional necessita de gêneros alimentícios diários e adequados para cada faixa etária, com isso é no sentido de garantia 

integral e para que possamos atender as necessidades individuais das crianças em desenvolvimento na primeira infância a 

compra de Leite em pó específico, ao qual contenham as especificações de acordo com as faixas etárias de idade, uma vez 

que estes leites ofertam o essencial para o desenvolvimento nutricional do acolhido de tenra idade onde o crescimento e 

desenvolvimento saudável da criança visa à inclusão de fibras, vitaminas e minerais. A empresa Contratada deverá atender 

a demanda de alimentos para crianças e adolescentes das unidades e serviços de forma satisfatória em quantidade, 

qualidade e pontualidade, conforme detalhamento constante neste Termo de Referência. 

A Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos do município de Paulista/PE, por meio da Secretaria Executiva 

de Assistência Social e Direitos Humanos, através da Supervisão de Direitos Humanos, vem externar a necessidade de 

contratação de empresa para atender o fornecimento de gêneros alimentícios e insumos para a implantação da Cozinha 

Comunitária Josué de Castro, neste sentido: 

CONSIDERANDO que a Política de Segurança Alimentar é uma prioridade da atual gestão, principalmente, no que concerne 

ao enfrentamento à fome das famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza; 

CONSIDERANDO que a pandemia provocada pelo COVID-19 acentuou os números de pessoas em situação de extrema 

pobreza que se encontram na fila para o recebimento do Programa Bolsa Família, totalizando uma estimativa, identificada 

por meio do Cadastro Único um total de 11.166 famílias; 

CONSIDERANDO que nesta fase, cabe à Secretaria Políticas Sociais e Direitos Humanos a aquisição de insumos necessários à 

cozinha comunitária, conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social e orienta a Segurança Alimentar e 

Nutricional. De modo que, faz-se necessária a preparação de alimentação para as 200 refeições diárias, de segunda a sexta-
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feira, a serem distribuídas para as famílias afetadas; 

CONSIDERANDO que a ação de planejar a previsão dos insumos necessários à gestão da cozinha comunitária vem para 

atender a orientação da gestão municipal de economicidade e utilização responsável dos recursos públicos; 

CONSIDERANDO que há necessidade da contratação de uma equipe de 4 merendeiras, 1 cozinheiro e 2 ASG e 1 auxiliar 

para a prestação do serviço de funcionamento da cozinha, incluindo o aprovisionamento dos gêneros, preparo, logística e 

distribuição nos equipamentos nas diferentes regionais que compõem o município do Paulista, no enfrentamento às 

situações de emergência e calamidade 

CONSIDERANDO que a Cozinha Comunitária Josué de Castro iniciará o fornecimento com 200 refeições-dia pelos 05 dias da 

semana no horário do almoço, e 200 refeições dia 3 vezes na semana no horário do jantar, totalizando 1.900 refeições 

semanais, no qual terá como prioridade as pessoas em situação de rua e famílias residentes em condições de extrema 

vulnerabilidade; 

CONSIDERANDO que a Cozinha Comunitária supracitada, posteriormente irá expandir sua capacidade de atendimento, bem 

como será fortalecida, por meio dos instrumentais de gestão (PPA, LDO e LOA – 2022-2025) para os próximos 04 anos de 

exercício desta gestão; 

Corroborando com o exposto, justificamos a contratação de empresa empenhada em subsidiar as necessidades de 

alimentos e insumos para implantação da Cozinha Comunitária Josué de Castro.  

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS 

 

LOTE I - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, isenta de manchas 
(sem acúmulos sanguíneos, aspecto uniforme, cor variando de vermelho 
rosado vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característicos de carne 
sãs, resfriadas e no máximo 10% de sebo e gordura, isento de cheiro 
rançoso, nem deposito de líquidos na embalagem primária. embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatando 
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 
DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) embalado em 
pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 3.190 R$ 24,89 R$ 79.399,10 

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, isenta de manchas (sem 
acúmulos sanguíneos, aspecto uniforme, cor variando de vermelho 
rosado vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característicos de carne 
sãs, resfriadas e no máximo 10% de sebo e gordura, isento de cheiro 
rançoso, nem deposito de líquidos na embalagem primária. embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatando 
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 
DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 4.504 R$ 21,75 R$ 97.962,00 
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3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e similares, moída, 
resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, isenta de manchas (sem 
músculo sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
a vermelho pardo, cheiro suave, agradável e característico de carnes sãs, 
ausência de agentes biológicos (microrganismos, vermes), químicos 
(resíduos de defensivos de hormônio e aditivos intencionais, isento de 
cheiro rançoso, nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão 
estar em conformidade com as portarias do ministério da agricultura, 
DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 
105 de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de 
no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

KG 2.726 R$ 10,99 R$ 29.958,74 

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne bovina, Tipo 1 qualidade, 
dessecada, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento 
de sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada em saco plástico 
transparente, atóxico, e em caixa de papelão reforçada e lacrada e estar 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade e deverão estar em conformidade com as portarias do ministério 
da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da 
resolução ANVISA 105 de 19/05/99. Produto deverá ser entregue 
embalado em pacotes de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

KG 2376 R$ 15,00 R$ 35.640,00 

5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de peles, aponevroses, 
cartilagens e fragmentos de ossos, cheiro suave, agradável e característico 
de carnes sãs, ausência de agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, deverão estar em 
conformidade com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 
de 22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado em pacotes de no 
máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

KG 390 R$ 25,00 R$ 9.750,00 

6 

FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de primeira qualidade. A 
carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Aspecto físico, cheiro e sabor 
próprio. Não amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. DA 
EMBALAGEM: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo em 
embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra 
por todo o período de validade do produto, portanto não deverá 
apresentar vazamento de sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. DA ROTULAGEM: O produto deverá ser rotulado de acordo 
com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar 
impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: nome e 
endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF; 
identificação completa do produto; data de fabricação, prazo de validade, 
temperatura de estocagem; peso líquido, condições de armazenamento. 
DA VALIDADE: o produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias a 
partir da data de entrega. Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) 
embalado em pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 750 R$ 8,55 R$ 6.412,50 

7 
PEITO DE FRANGO SEM OSSO- Carne de frango tipo peito. Aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades parasitas 

KG 5102 R$ 7,88 R$ 40.203,76 
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e larvas. Deve apresentar escaldamento normal e gordura não rançosa, 
consistência firme não amolecida, não deve apresentar formações de 
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações e coágulos. Deve ser 
acondicionado em embalagem de polietileno atóxico resistente, 
hermeticamente fechado, transparente, embalagem individualizada de 
plástico atóxico de 1 kg e embalagem secundária de 16 a 30 kg. O produto 
deverá respeitar o limite de percentual de água (máximo de 6%) 
estabelecido pelo Ministério de Agricultura. O transporte do produto 
deverá ser fechado refrigerado conforme legislação vigente. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da entrega. 
Além de estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência de 
Vigilância Sanitária), e estar conforme as portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da 
resolução ANVISA 105 de 19/05/99. Entrega quinzenal. 

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, sem espinha, com 
110 a 150gramas cada. Deve estar embalados em camadas separadas por 
filmes plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas 
lacradas, limpas secas, não violadas, que garanta a integridade do produto 
até o momento do consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 
acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a 
embalagem deverá conter exatamente os dados de identificação, 
procedências, informações nutricionais, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DISPOA e carimbo de inspeção do SIF e atender nas 
especificações técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Entrega 
quinzenal. 

KG 906 R$ 14,40 R$ 13.046,40 

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de carne de frango, com 
condimentos (carne, água, proteína de soja, amido, sal, condimentos 
naturais, e especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, O 
produto deve ser fabricado com matérias prima isenta de matérias 
terrosas, parasitos e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. Deve 
ser acondicionado em recipiente hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de 
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). Entrega 
quinzenal. 

KG 1.540 R$ 6,00 R$ 9.240,00 

10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em gomos de 
aproximadamente 90 g, sem pimenta, resfriada; recheio magro, 
embalados em sacos de polietileno, hermeticamente fechado e rotulado 
conforme legislação sanitária vigente. Embalada em saco plástico 
transparente, atóxico e estar de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constatando 
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da agricultura, DIPOA 304 
DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 
19/05/99.  Entrega quinzenal. 

KG 580 R$ 10,93 R$ 6.339,40 

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo industrializado obtido 
exclusivamente com carne de peru, desossado, adicionado de 
ingredientes e submetido a um processo de Regulamento de Inspeção 
Industrial e Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 29/03/1952. As 
matérias-primas (carnes cruas e gorduras) e o produto elaborado 
(presunto), devem ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à contaminação ou 
sofram adição de qualquer substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de identidade e qualidade do 

KG 280 R$ 15,00 R$ 4.200,00 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 74 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

presunto cozido. Validade de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser entregue fatiado e embalado 
em pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

12 

MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80% de gordura e leite 
(lipídeos) produzidos basicamente a partir de óleo e/ou gorduras 
comestíveis podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve conter estabilizantes ET e 
ET III, corante CI e CI III, conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 
15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. A 
validade deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Produto deverá ser 
entregue em embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

Pcte 
250g 

3.680 R$ 2,06 R$ 7.580,80 

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF ou SISP, produto 
elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa 
semidura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e lipídio de leite mín. 
28%p/p. Deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega com registro no 
ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue fatiado 
e embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 420 R$ 18,41 R$ 7.732,20 

14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida de consistência semi-
dura e textura homogênea, fechada, podendo apresentar poucas e 
pequenas olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e levemente 
adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode ter formato cilíndrico, 
retangular ou esférico; feito exclusivamente de leite pasteurizado, 
possuindo teor de CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de 
polietileno, hermeticamente fechado, transparente, atóxico, informando 
no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante e prazo de 
validade e registro no SIF do Ministério da Agricultura ou SIE. Ter no 
mínimo 120 dias de validade a partir da data de entrega para ser 
consumido. Produto deverá ser entregue fatiado e embalado em pacotes 
de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

KG 420 R$ 20,00 R$ 8.400,00 

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO (MORANGO, CAJÁ, 
GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E CEREAIS) - Produto lácteo resultante da 
mistura do leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, 
concentrado, em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado 
e desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) adicionado ou 
não de produto(s) ou substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos. 
A base Láctea representa pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto. O produto 
deverá ser entregue em embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 02 meses e registro no órgão 
de agricultura competente. Entrega quinzenal. 

Litro 2.995 R$ 2,12 R$ 6.349,40 

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, espessantes carragena, gomas 
guar e xantana, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico 
e corantes artificiais bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Informação Nutricional Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

Litro 1.498 R$ 1,49 R$ 2.232,02 
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17 

IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído 
desnatado, preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e xantana, conservador 
sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido 
artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Informação Nutricional Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

Litro 166 R$ 1,16 R$ 192,56 

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de leite fermentado, 
desnatado e adoçado. DA EMBALAGEM: O produto deverá estar 
embalado em portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade do 
produto deverá ser de 3 meses. Entrega quinzenal. 

Kg 166 R$ 3,80 R$ 630,80 

VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 365.269,68 

 
 

LOTE II - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, goiaba, graviola, manga, 
maracujá, tangerina, uva) - Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico 
em fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem 
deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, Prazo de 
validade e Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. Entrega 
mensal. 

Litro 2.685 R$ 0,79 R$ 2.121,15 

2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho de baunilha com 
recheio sabor chocolate/goiaba 40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma xantana (INS 415) 
acidulante: ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de potássio (INS 
202), corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio (INS 171) e 
aromatizantes), açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de 
ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: monoesterato de glicerina 
(INS 471), umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 475) e esteratos de 
potássio (INS 470), fermentos químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, estabilizante lecitina de 
soja (INS 322), conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e ácido 
sórbico (INS 200), melhorador de farinha: amilase (INS 1100) e e acidulante 
ácido cítrico (INS 330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

Unid 9.360 R$ 0,59 R$ 5.522,40 

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de flandres ou alumínio, 
isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes, não violados. A 
embalagem deverá 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. 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 do Ministério da Agricultura. Validade mínima 
de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem 400g. Entrega 
mensal. 

Lata com 
400 gr 

2.246 R$ 7,00 R$ 15.722,00 

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - embalagem multilaminada 
cartonada, 1 litro, com prazo de validade.  Entrega mensal. 

Litro 11.232 R$ 2,49 R$ 27.967,68 

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - embalagem multilaminada 
cartonada, 1 litro, com prazo de validade.  Entrega mensal. 

Litro 378 R$ 2,74 R$ 1.035,72 

6 
LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou alumínio isenta de 
ferrugem, resistentes, não violados, resistentes. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 

Lata 128 R$ 29,00 R$ 3.712,00 
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nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a 
partir da data de entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

7 

ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, açúcar refinado, leite 
em pó, extrato de malte, sal, com no mínimo 7 vitaminas, ferro. 
Embalagem com pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte c/ 
400g 

750 R$ 3,17 R$ 2.377,50 

8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – Queijo tipo parmesão, 
ralado, embalado em saco plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, número do lote, data da 
fabricação, quantidade do produto. DA VALIDADE: validade mínima de 06 
meses a partir da entrega. Entrega mensal. 

Pcte 378 R$ 1,99 R$ 752,22 

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem animal, embalado em 
lata ou tetrapak, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá apresentar validade. 
Entrega mensal. 

Cx 834 R$ 1,88 R$ 1.567,92 

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do leite, adicionado de 
sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, 
conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

Lata 450 R$ 3,20 R$ 1.440,00 

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, temperatura de saturação 
superior a 200º C. O produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Unid c/ 
900 ml 

1.392 R$ 3,53 R$ 4.913,76 

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da prensagem a frio da 
azeitona, acidez menor que 1% coloração amarela esverdeado, que 
possam ser novamente tampadas após aberta. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e 
número de registro.  Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses 
a partir da data de entrega. Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

Unid c/ 
500 ml 

188 R$ 10,79 R$ 2.028,52 

13 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, longo, constituído de 
grãos inteiros, unidade máxima de 15%, isento de sujidades, materiais 
estranhos, parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico c/ peso 
líquido de 1kg e embalagem secundária com 30kg. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 7614 R$ 3,25 R$ 24.745,50 

14 
AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de açúcar por processo 
industrial adequado, devendo ser fabricado do suco de cana de açúcar, 

Kg 3.535 R$ 2,10 R$ 7.423,50 
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livre de fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos 
animais ou vegetais. De acordo com a sua característica, o açúcar a ser 
adquirido deverá ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 unidades. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano. Entrega mensal. 

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa Pct 1kg. Entrega mensal. 

Kg 36 R$ 2,68 R$ 96,48 

16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de moagem de grãos e 
aveia após limpeza e classificação, livre de sujidades, mofo e baixa 
umidade. O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
200g 

730 R$ 2,45 R$ 1.788,50 

17 

CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de milho com sabor 
natural, obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos, secos, 
laminados e tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de malte, sal 
refinado, água, adicionados de proteínas (mínimo 6%), carboidratos 
(mínimo 85%). Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
320g 

730 R$ 1,00 R$ 730,00 

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a partir de matéria-prima 
limpa, isenta de matéria terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 120 R$ 3,31 R$ 397,20 

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído de grãos inteiros e 
sadios, com umidade permitida em lei, isento de sujidades e misturas de 
outras espécies, acondicionados em sacos plásticos resistentes de 
polietileno com embalagem de 1 kg. Fd c/ 30kg. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Kg 420 R$ 6,00 R$ 2.520,00 

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE - embalagem com 
200g, Mistura para preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Chocolate Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

Kg 86 R$ 2,67 R$ 229,62 

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR TRADICIONAL – Embalagem com 
200g. Mistura para preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

Kg 86 R$ 2,80 R$ 240,80 
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22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO VERDE - Embalagem 
primária em saco de polietileno metalizado de 1kg.Composição Mínima de: 
Açúcar, Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, Curau de Milho 
Verde em Pó. Registro no ministério da saúde e validade mínima de 120 
dias da data de recebimento. Entrega mensal. 

Kg 56 R$ 5,40 R$ 302,40 

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos inteiros e sadios, isento 
de material terroso, sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e embalagem plástica 
secundária com 30kg.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 6410 R$ 6,30 R$ 40.383,00 

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, lustroso, opaco, 
constituído de no mínimo 90% de grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. Maduros, limpos, secos, 
umidade máxima de 15% e atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 2440 R$ 5,26 R$ 12.834,40 

25 

MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não fermentado obtido 
pelo amaciamento da farinha de trigo, de semolina ou da sêmola do trigo 
adicionada ou não de outras substâncias permitidas, deve ter massa 
comprida ou longa e mista, fio fino e longo (variado de 25 a 30 cm). cor 
amarela pardacento, cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Pcte de 
500g 

5.076 R$ 1,50 R$ 7.614,00 

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não fermentado obtido pelo 
amaciamento da farinha de trigo, de semolina ou da sêmola do trigo 
adicionada ou não de outras substâncias permitidas, deve ter massa 
comprida ou longa e mista, fio fino e longo (variado de 25 a 30 cm). cor 
amarela pardacento, cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Pote de 
500g 

2.380 R$ 2,87 R$ 6.830,60 

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco processado em grãos crus, 
inteiros, para o preparo de mungunzá, higienizado, com ausência parcial 
ou total do gérmen, sem presença de escarificação mecânica ou manual, 
com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco 
plástico resistente com 500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte de 
500g 

750 R$ 1,08 R$ 810,00 

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e sadios, isento de material 
terroso, sujidades misturas de outras espécies, acondicionado em saco 
plástico transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Kg 320 R$ 5,97 R$ 1.910,40 

29 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido pelo processamento Kg 240 R$ 3,68 R$ 883,20 
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do grão de soja através da ação térmica e extrusão, embalagem com 500 
gramas. O produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

30 

FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de cereal limpo 
desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. 
Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro 
próprio e sabor próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor máx. 
de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%p/p. Embalagem 
1kg. Entrega mensal. 

Kg 620 R$ 2,77 R$ 1.717,40 

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de sêmola ou semolina com 
ferro e ácido fólico/ ovos / corante natural de urucum ou outras 
substâncias permitidas e submetido a processos tecnológicos adequados, 
composição nutricional: máximo 75 g de hidrato de carbono. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte de 
500g 

620 R$ 1,85 R$ 1.147,00 

32 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, amarelos, sem sal, embalada 
em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
500g 

3700 R$ 0,90 R$ 3.330,00 

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, embalada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 
em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 
meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. Pct 1Kg. Entrega mensal. 

Kg 420 R$ 2,07 R$ 869,40 

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de alta qualidade rica em 
proteína, sais minerais, carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e contaminantes, 
acondicionada em saco plástico transparente, limpo, não violado, 
embalados em pacotes com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega mensal. 

Kg 72 R$ 5,63 R$ 405,36 

35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo amassamento e cozimento 
conveniente da massa preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém cloreto de sódio em 
quantidade suficiente para acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Pcte de 
400g 

1540 R$ 2,28 R$ 3.511,20 

36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo amassamento e 
cozimento conveniente da massa preparada com farinha, amido, féculas 
fermentadas ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém cloreto de 
sódio em quantidade suficiente para acentuar o sabor salgado. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

Pcte c/ 
400g 

120 R$ 4,00 R$ 480,00 
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constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

37 

BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto obtido pelo amassamento 
e cozimento conveniente de massa preparada com: farinha de trigo, 
açúcar, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal (preferencialmente 
livre de gorduras trans), leite ou soro e outros ingredientes que não 
descaracterizem o produto.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Pcte de 
350g 

460 R$ 3,00 R$ 1.380,00 

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor característicos, textura crocante, 
embalagem plástica de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 60 dias a contar da data da entrega. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
350g 

1750 R$ 5,00 R$ 8.750,00 

39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE CHOCOLATE – PACOTE COM 
335G farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), açúcar, óleo de soja 
hidrogenado, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato 
dissódico (INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 503ii), aromatizantes e 
estabilizante: lecitina de soja (INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

Pcte de 
355g 

488 R$ 5,19 R$ 2.532,72 

40 

BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 300g. Farinha de Trigo, 
açúcar, ovos, integrais, gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. 
Entrega mensal. 

Pcte de 
300g 

488 R$ 4,99 R$ 2.435,12 

41 

BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de trigo / gordura vegetal 
hidrogenada / açúcar / amido de milho, composição nutricional mínima 
(100g): 8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / valor calórico 
411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
400g 

860 R$ 2,38 R$ 2.046,80 

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR GOIABA – Peso liquido 
30g. Recheio sabor goiaba [polpa de goiaba], açúcar cristal, amido 
acidulante: ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glucose, 
açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 
bicarbonato amônio, estabilizante: Lecitina de soja, mono diglicerideos de 
ácidos graxos, aromatizantes e conservador: Propionato de cálcio. Contém 
Glúten. O produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade 
de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

Unid 2600 R$ 0,45 R$ 1.170,00 

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de porção individual a base 
de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de glicose/açúcar/soro de leite, 
sal refinado/sal refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 

Unid 1500 R$ 0,40 R$ 600,00 

about:blank
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identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

44 
BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - Açúcar Refinado - Leite 
Integral - Ovos - Margarina - Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. 
Entrega mensal. 

Pcte com 
400g 

920 R$ 4,89 R$ 4.498,80 

45 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de trigo/açúcar/ gordura 
vegetal hidrogenada/ amido de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte com 
400g 

920 R$ 2,37 R$ 2.180,40 

46 

BOLINHO SABOR CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio 
sabor chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( açúcar, xarope de 
glicose, água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: 
goma xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 338), conservador 
sorbato de potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de 
titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, 
glucose, clara de ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: 
monoesterato de glicerina (INS 471), umectante sorbitol  (INS 420), 
emulsificantes: mono e digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos químicos bicarbonato de 
sódio (INS 500i) e pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), conservadores: propionato de 
cálcio (INS 282) e ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: amilase 
(INS 1100) e acidulante ácido cítrico (INS 330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega 
mensal. 

Unid 2880 R$ 0,74 R$ 2.131,20 

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

250 R$ 28,00 R$ 7.000,00 

48 

BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Cx c/ 
20und de 

30g 
250 R$ 21,60 R$ 5.400,00 

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco de fruta diversos 
sabores: O produto deverá ser isento de gordura e conter no máximo 
25mg de sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 36 
(decreto 12.486/78). Ingredientes: água, extrato de soja, suco natural, 
açúcar, acidulante e conservante. caixa tetra pack de 200ml com 
canudinho. Validade mínima de 6 meses após a data de fabricação. 
Entrega mensal. 

Und c/ 
200ml 

2.880 R$ 1,39 R$ 4.003,20 

50 
BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma casquinha crocante de 
waffer, coberta com duas camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

Pcte c/ 
1kg 

210 R$ 24,91 R$ 5.231,10 

51 

BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, chocolate, doce de 
leite, brigadeiro) - composição básica farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em 
saco plástico impermeável, fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega 
mensal 

Pcte c/ 
200g 

1500 R$ 2,02 R$ 3.030,00 

about:blank
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52 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e moído tipo exportação 
c/ selo e certificado ABIC, embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

Pcte com 
250g 

603 R$ 2,74 R$ 1.652,22 

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e crocante embalado em 
plástico resistente. Com identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. Registro no SSAP ou MS. 
Embalagem 200g. Entrega mensal. 

kg 240 R$ 13,33 R$ 3.199,20 

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da cinnamonum cássia, 
vulgarmente conhecida como canela da China, constituído por cascas de 
espécimes vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência deverá estar 
esgotada. Ausência de sujidades, larvas e parasitas. Embalagem de 30g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

Tb de 30g 180 R$ 1,50 R$ 270,00 

55 

COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de endosperma de fruto 
de coqueiro (cocos nucifera), por processo tecnológico adequado e 
separado parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) por processos 
mecânicos, embalagem com 100g. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega 
mensal. 

Pcte de 
100g 

360 R$ 1,64 R$ 590,40 

56 

CANELA EM PAU - acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote 
data de fabricação, data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

Kg 8,2 R$ 8,68 R$ 71,18 

57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, 
acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote data de fabricação, 
quantidade do produto. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original contendo 50g de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

Kg 3,6 R$ 2,09 R$ 7,52 

58 

LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco pasteurizado e 
homogeneizado, podendo conter conservantes, acidulantes e/ou 
espressante.  O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
tetra pack contendo 200ml de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

Litro 320 R$ 2,00 R$ 640,00 

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-primas sãs, limpas e de 
boa qualidade, constituído basicamente de carne bovina desidratada, 
liofilizada ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e condimentos, 
podendo conter corante natural. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas 
e detritos animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, 
com pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação do produto 

Cx 704 R$ 0,82 R$ 577,28 
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inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de matérias-primas sãs, limpas e 
de boa qualidade, constituído basicamente de carne de frango 
desidratada, liofilizada ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e 
condimentos, podendo conter corante natural. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 
6 (seis) cubos, com pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

Cx 704 R$ 0,82 R$ 577,28 

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó fino, de coloração 
avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias 
estranhas, embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

Kg 136 R$ 0,43 R$ 58,48 

62 

EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e semente. Será tolerada a adição de 
1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra pak de 0,34kg. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

Kg 1084 R$ 1,66 R$ 1.799,44 

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, ausência de sujidades 
e impurezas orgânicas, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais 
de iodo, acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 kg e 
embalagem secundária com 10kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

Kg 158 R$ 0,40 R$ 63,20 

64 

LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes vegetais genuínos folhas sãs, 
limpos e secos, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada 
em saco plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

Kg 8,2 R$ 0,90 R$ 7,38 

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / água / sal / açúcar. Sem 
conservantes. O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano. Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

Kg 320 R$ 1,40 R$ 448,00 

66 

ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água / sal / açúcar. Sem 
conservantes. O produto deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Produto 
deverá ser entregue em embalagem de 200g. Entrega mensal. 

Kg 320 R$ 2,59 R$ 828,80 

67 
SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco com óleo comestível e 
sal, isento de conservantes e glúten. A embalagem dever ser de lata sem 
amassos com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o produto deverá ser 

Lata c/ 
130g 

drenado 
2.800 R$ 1,97 R$ 5.516,00 

about:blank
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entregue em embalagem original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação 
do produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Entrega mensal. 

68 

GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES - (Morango, Uva, Abacaxi e Limão) 
– Com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados 
em caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega - Resolução - 
RE nº 60 de 2002 - Caixa com peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

Cx 1400 R$ 0,95 R$ 1.330,00 

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade. Resolução - CNNPA nº 12, de 1978. Peso 300gramas 
(com 20 unidades de 15g). Entrega mensal. 

Pcte / 
300g 

320 R$ 2,34 R$ 748,80 

70 

MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 1978. Peso 300 gramas (com 20 
unidades de 15g). Entrega mensal. 

Pcte / 
300g 

320 R$ 1,59 R$ 508,80 

71 

VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de 
soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias 
agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a 
distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem 
plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de 
açúcares. De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega 
mensal. 

Litro 756 R$ 0,90 R$ 680,40 

72 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base de sucralose, frascos 
de polietileno atóxico. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de 
lote, quantidade do produto, número de registro.  Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no 
Ministério da Saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De acordo 
com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). 
Embalagem com 65ml. Entrega mensal. 

Frasco de 
65ml 

96 R$ 7,95 R$ 763,20 

73 

COMINHO – é um tempero encontrado em sementinhas ou em pó. Ele é o 
ingrediente do famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com no mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

Kg 12 R$ 7,50 R$ 90,00 

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, 
cebola, óleo vegetal, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de fabricação. Registro no 
MS produto próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

Kg 120 R$ 2,96 R$ 355,20 

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser constituído de matéria prima 
de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 06 
a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. De acordo com a 

Kg 12 R$ 0,78 R$ 9,36 
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RDC n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, 
resistente e acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.  Deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução 
CNNPA nº 12, de 1978. Embalagem aproximada 500g. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
500g 

160 R$ 2,14 R$ 342,40 

77 
FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. 
Contém Glúten. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

500 R$ 3,35 R$ 1.675,00 

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, 
extrato de malte, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitmina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. Contém glutem. Contém 
trações de leite. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

288 R$ 4,86 R$ 1.399,68 

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
fumarato ferrosos, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, 
vitamina E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido 
fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. Contém glúten. Contém 
trações de leite. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
230g 

420 R$ 2,70 R$ 1.134,00 

80 

SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite integral, açúcar, 
maltodextrina, minerais (fosfato de cálcio, pirosfofato férrico, carbonato 
de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre e 
selenito de sódio), vitaminas (colina, vitamina C, inositol, vitamina E, 
niacina, vitamina A, ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina 
K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e vitamina B12), 
espessante goma xantana, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 
Contém glutem. Entrega mensal. 

Pcte c/ 
350g 

180 R$ 16,60 R$ 2.988,00 

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de banana arredondado, 
composto por bananas, açúcar e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses. 
Entrega mensal. 

Pcte c/ 
500g 

420 R$ 6,39 R$ 2.683,80 

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, acondicionada em 
porções individuais, em papel celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o produto deverá conter os 
dados da identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

Cx c/ 50 
und 

420 R$ 10,85 R$ 4.557,00 

83 

PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e moído, açúcar e sal, 
não contém glúten. Características de acordo com as legislações vigentes. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se apresentar deformado, 
quebrado ou amassado. DA EMBALAGEM: A embalagem deverá ser 
plástica, resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. DA 
ROTULAGEM: De acordo com a legislação vigente. DA VALIDADE: Validade 
mínima de 06 meses no ato da entrega. Entrega mensal. 

Cx C/ 56 
Unid 

360 R$ 8,00 R$ 2.880,00 

84 

Molho bolonhesa - é um molho feito com carne bovina moída, tomate e 
outros adicionais, tradicionalmente preparado para acompanhar tagliatelle 
fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : (ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito com carne bovina 
moída, tomate e outros adicionais, tradicionalmente preparado para 
acompanhar tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 

Kg 40 R$ 1,49 R$ 59,60 
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identificação do produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade de no mínimo 
06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 281.261,79 

 
 

LOTE III - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, cheiro, aspecto e 
sabor próprio tamanho uniforme, isenta de enfermidades com ausência 
de sujidades, parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionada em sacos 
plásticos ou de tecidos. 

KG 2800 R$ 1,20 R$ 3.360,00 

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta. MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto 
deverá estar isento de material terroso e unidade externa anormal, livre 
de resíduos fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 

KG 1570 R$ 0,78 R$ 1.224,60 

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões 
de origem físicas ou mecânicas, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em caixa de madeira (500x305x160) 
MM, pesando aproximadamente 10kg 

KG 602 R$ 15,99 R$ 9.625,98 

4 

ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta e 
acondicionada em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando por 
unidade entre 1 a 1,5kg 

Unidade 1820 R$ 2,00 R$ 3.640,00 

5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis 

Kg 1860 R$ 2,73 R$ 5.077,80 

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e cheiro de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida sem danos físicos ausência de sujidades, 
parasitas, amassões e sinais de apodrecimentos. 

Unidade 30700 R$ 0,37 R$ 11.359,00 

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira (musa Paradisíaca) 
grande erva musácea, cujos frutos dispõem-se em cachos. São frutos de 
grande poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta procedente 
de frutificação de planta sã, “in natura”, de primeira qualidade de acordo 
com sua especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. 
ORGANOLÉPTICAS: Aspectos: Bagas Alongadas, cor: amarelo, levemente 
esverdeado, Cheiro: Próprio, Sabor: Próprio doce. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidade, larvas e parasitos. 

Unidade 13910 R$ 0,69 R$ 9.597,90 

8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de 
origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho conformação 
uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em sacos de juta de 
(830x500) MM, pesando aproximadamente 50kg. 

Kg 4938 R$ 1,25 R$ 6.172,50 

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho e conformação uniformes 
devendo ser grauda acondicionada em sacos de juta de (830x500)MM, 
pesando aproximadamente 50kg 

Kg 1658 R$ 1,10 R$ 1.823,80 

10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno 
(750x480) MM, pesando aproximadamente 20 kg 

Kg 3448 R$ 1,13 R$ 3.896,24 

11 
CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física 
ou mecânica, perfurações e cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta 
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno 

molho 1660 R$ 0,55 R$ 913,00 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 87 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

(750x480)MM, pesando aproximadamente 20 kg. 

12 
CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, 
sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 
desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

Kg 3478 R$ 1,25 R$ 4.347,50 

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea (SECHIUN EDULE), de fruto 
verde, comestível revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como legume. De acordo 
com as características deve ser classificado como de primeira qualidade. 
Tipo: CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – próprio. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

Kg 1271 R$ 1,14 R$ 1.448,94 

14 

COCO SECO - Inteiro - Fruta oleaginosa,tipo coco seco, conforme NTA-57 
(Dec. 12.486 de 20/10/78) de primeira qualidade, com casca 
apresentando tamanho e conformação uniformes, isenta de fermentação 
e mofo, ausência de sujidade, parasitas e larvas, de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa.   

Unidade 756 R$ 2,23 R$ 1.685,88 

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru sativum), de flores róseas 
ou alvas, cuja folha é usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. De acorde com as 
suas características deve ser classificada como de primeira qualidade. 
Tipo: COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – folhas, Cor – verde, 
Cheiro – próprio, Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência 
de sujidade, larvas e parasitos. 

molho 1322 R$ 0,65 R$ 859,30 

16 

GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e 
intactas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvidas 
e maduras.O produto deverá estar isento de enfermidades, material 
terroso,umidade externa anormal,isento de fertilizantes,sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de manuseio e 
transporte. 

Kg 347 R$ 2,35 R$ 815,45 

17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do gênero Dioscorea 
(família Dioscoreácea). Estes são perenes herbáceas trepadeiras 
cultivadas para o consumo de seus tubérculos amiláceos na África, 
América Latina, Ásia e Oceania. Existem centenas de cultivares entre as 
espécies cultivadas. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, 
compacto e firme, sem rachaduras ou manchas, isento de enfermidades e 
umidade externa anormal. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidades, larvas e parasitos. 

kg 4036 R$ 1,94 R$ 7.829,84 

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor agradável, doce, suculenta. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 
acondicionado em saco de nylon, aproximadamente 100 unidades. 
Laranja Cravo – É o fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), uma 
árvore da família rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor agradável, doce, suculenta. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 
acondicionado em saco de nylon, aproximadamente 100 unidades. 

Unidade 34320 R$ 1,49 R$ 51.136,80 

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira (Citrus x sinensis), 
uma árvore da família Rutaceae. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor agradável, doce, 
suculenta. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, aproximadamente 100 
unidades 

UNID 15.120 R$ 1,18 R$ 17.841,60 

20 

LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujicidas, parasitas e larvas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

KG 1.814 R$ 1,40 R$ 2.539,60 

about:blank
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21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvida e maduras, com polpa 
firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de manuseio e 
transporte, acondicionada em caixas, com 18 unidades pesando 
aproximadamente 21 kg.  

KG 1.814 R$ 1,52 R$ 2.757,28 

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de 
resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. 

KG 1.814 R$ 4,23 R$ 7.673,22 

23 

MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, pesando 
entre (6 a 10) kg cada unidade. 

KG 1.814 R$ 0,90 R$ 1.632,60 

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

KG 1.814 R$ 1,89 R$ 3.428,46 

25 
PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração uniforme, sem lesões de 
origens físicas ou mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em 
caixa de madeiras (495x355x220)MM, pesando aproximadamente 10 kg. 

KG 680 R$ 2,89 R$ 1.965,20 

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com 
polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de papelão, ondulado 
com aproximadamente 20 kg. 

UNID 14614 R$ 3,50 R$ 51.149,00 

27 

MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, tipo rosa, aspecto 
alongado, cheiro e sabor próprios, de boa qualidade, com o cozimento 
garantido, compacto e firme isenta de material terroso, parasitos, mofos e 
sem partes arroxeadas, sem folhas e talos. 

KG 4996 R$ 3,10 R$ 15.487,60 

28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme intacta, isento de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de 
resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física e mecânica, rachaduras e cortes, acondicionados em caixa de 
madeira (495x355x220) MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) MM, pesando 
aproximadamente 24kg. 

KG 2.876 R$ 1,04 R$ 2.991,04 

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 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. 

KG 840 R$ 5,98 R$ 5.023,20 

30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 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. 

UNID 4.860 R$ 1,30 R$ 6.318,00 

31 

PINHA - de primeira, 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. 

KG 1320 R$ 12,32 R$ 16.262,40 

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

KG 1800 R$ 5,49 R$ 9.882,00 

33 

CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro (Anacardium ccidentale). 
De primeira, in natura, tipo Espada, 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.  

KG 1.814 R$ 4,30 R$ 7.800,20 

34 MILHO VERDE (ESPIGA) - de primeira qualidade, apresentando grau de UNID 5.700 R$ 0,78 R$ 4.446,00 
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maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração 
uniformes, 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. 

KG 162 R$ 2,33 R$ 377,46 

36 

COUVE-FLOR - de primeira, 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. 

UNID 1.814 R$ 2,26 R$ 4.099,64 

37 

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. 

KG 540 R$ 2,25 R$ 1.215,00 

38 BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de médio a grande. KG 540 R$ 2,02 R$ 1.090,80 

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas verdes e viçosa, de 
primeira, 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. 

KG 1052 R$ 1,50 R$ 1.578,00 

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore do gênero Pyrus L., 
pertencente à família Rosaceae. Fruto globoso ou deprimido com uma 
profunda depressão no ponto de inserção da haste que o prende aos 
ramos. De coloração verde podendo apresentar pequenas manchas 
amareladas. 

UNID 6400 R$ 1,53 R$ 9.792,00 

41 

OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da galinha branco tipo extra. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 unidades, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes que garantam 
a integridade do produto até o momento do consumo. DA EMBALAGEM: 
A embalagem deve conter externamente dados de identificação e 
procedência, número de lote, data de embalagem, data de validade, 
condições de armazenamento, qualidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

unidade 24400 R$ 0,60 R$ 14.640,00 

VALOR TOTAL DO LOTE III R$ 314.804,83 

 

 

LOTE IV – LEITES E FÓRMULAS ESPECIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 1- leite 
parcialmente desnatado, soro de leite desproteinizado 
desmineralizado, maltodextrina, soro de leite desmineralizado, 
óleo de milho, lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, minerais 
(carbonato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, selenito de sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de 
DL-a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina 
mononitrato, doridrato de piridoxina, acetato de retinila, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, 
colecalciferol, cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. EMBALAGEM COM 
800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E 
DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

KG 280 R$ 27,70 R$ 7.756,00 
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2 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 3 - leite 
parcialmente desnatado, soro de leite desproteinizado 
desmineralizado, maltodextrina, soro de leite desmineralizado, 
óleo de milho, lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, minerais 
(carbonato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de 
cobre, selenito de sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de 
DL-a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina 
mononitrato, doridrato de piridoxina, acetato de retinila, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, 
colecalciferol, cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. EMBALAGEM COM 
800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E 
DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

KG 320 R$ 30,00 R$ 9.600,00 

3 

FORMULA INFANTIL premium 1 - Proteína do soro de leite, óleos 
vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 
girassol, lactose, leite desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de cálcio, 
mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, citrato de 
potássio, caseinato de cálcio,L- ascorbato de sódio, ácido L-
ascórbico, carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, 
fosfato de potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-monofosfato, 
sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato de cálcio tribásico, 
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de inosina 5-monofosfato, 
acetato de DL- alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-pantotenato de 
cálcio, palmitato de ascorbila, DL- alfa tocoferol, cloridrato de 
cloreto de tiamina, acetato de retinila, cloridrato de piridixina, 
ácido N- pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol, D-
biotina, cianocobalamina, emulsificantes mono e doglicerídeos de 
áicido graxos e lecitina e antioxidante mistura concentrada de 
tocoferóis. Embalagem com 800g 

KG 320 R$ 30,00 R$ 9.600,00 

4 

FORMULA INFANTIL premium 2 - Proteína do soro de leite, óleos 
vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 
girassol, lactose, leite desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de cálcio, 
mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, citrato de 
potássio, caseinato de cálcio,L- ascorbato de sódio, ácido L-
ascórbico, carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, 
fosfato de potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-monofosfato, 
sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato de cálcio tribásico, 
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de inosina 5-monofosfato, 
acetato de DL- alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-pantotenato de 
cálcio, palmitato de ascorbila, DL- alfa tocoferol, cloridrato de 
cloreto de tiamina, acetato de retinila, cloridrato de piridixina, 
ácido N- pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol, D-
biotina, cianocobalamina, emulsificantes mono e doglicerídeos de 
áicido graxos e lecitina e antioxidante mistura concentrada de 
tocoferóis. Embalagem com 800g 

KG 320 R$ 42,49 R$ 13.596,80 

5 

FORMULA INFANTIL premium 3 - Proteína do soro de leite, óleos 
vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de 
girassol, lactose, leite desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de cálcio, 
mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de potássio, citrato de 

KG 280 R$ 39,99 R$ 11.197,20 
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potássio, caseinato de cálcio,L- ascorbato de sódio, ácido L-
ascórbico, carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, 
fosfato de potássio dibásico, sulfato ferroso ,to cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- alfa tocoferol, 
cloridrato de cloreto de tiamina, acetato de retinila, cloridrato de 
piridixina, ácido N- pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato 
de manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol, D-
biotina, cianocobalamina, emulsificantes mono e doglicerídeos de 
áicido graxos e lecitina e antioxidante mistura concentrada de 
tocoferóis. Embalagem com 800g 

6 

FORMULA INFANTIL DESMINERALIZADO -Soro de leite 
desmineralizado*, amido, oleína de palma, leite desnatado*, óleo 
de palmiste, óleo de canola, lactose, óleo de milho, minerais 
(citrato de cálcio, cloreto de magnésio, citrato de potássio, cloreto 
de sódio, fosfato de cálcio dibásico, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodeto de potássio, 
selenato de sódio), maltodextrina, óleo de peixe, vitaminas (L-
ascorbato de sódio, bitartarato de colina, mio-inositol, acetato de 
DL-α-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina 
mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, 
colecalciferol e cianocobalamina), L-fenilalanina, óleo de 
Mortierella alpina, taurina, L-histidina, L-carnitina, emulsificante 
lecitina de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e 
ácido cítrico.  

KG 200 R$ 26,56 R$ 5.312,00 

VALOR TOTAL DO LOTE IV R$ 57.062,00 

 

 

LOTES VALOR 

LOTE I R$ 365.269,68 

LOTE II R$ 281.261,79 

LOTE III R$ 314.804,83 

LOTE IV R$ 57.062,00 

TOTAL  R$ 1.018.398,30 

 

Em atenção memorando N°104/2022 da CPL o Termo de Referência incluído o valor estimado de acordo com o mapa 

comparativo de preços datado de 28 de janeiro de 2022, gerência de licitação. 

 

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS 

5.1 Materiais estocáveis são todos aqueles mantidos em estoque, e serão entregues em horário e dia a ser combinado com 

a Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos, conforme necessidade da demanda e deverão ser conservados em 

temperatura ambiente, nos horários de 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. com entrega 

conforme abaixo: 

5.1.1.  Casa de Acolhimento Vó Raimunda I - Rua Gameleira N.3569, Janga, Paulista, PE. Responsável pelo recebimento: 

Maria Cibelly. 

5.1.2.  Casa de Acolhimento Vó Raimunda II – Rua Ulisses Narciso Dornelas N. 65, Nossa senhora da Conceição, Paulista, PE 

Responsável pelo recebimento: Mércia Baracho. 
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5.1.3. Cozinha Comunitária – Rua Arquiteta José Geraldo Castro Paes N°1150 – Nossa Senhora do Ó – Paulista – PE , 

Responsável pelo recebimento: Philipe Magalhães ou Cássia Vila Nova Ferreira. 

5.2. Alimentos perecíveis são todos aqueles que têm alta quantidade de água e nutrientes e necessitam de refrigeração ou 

congelamento para terem uma vida útil longa, com entrega no local previamente comunicado pela SECRETARIA DE 

POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS, conforme ITEM 5.1 do presente. 

5.3. Fornecimento de gêneros alimentícios realizar-se-á mediante a solicitação da SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E 

DIREITOS HUMANOS, com entrega no local conforme especificados no presente termo. 

5.4. Entrega dos gêneros alimentícios não perecíveis é mensal, nas quantidades, horário e dia a ser combinado conforme 

necessidade da demanda informada pela Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos; 

5.5. Na entrega dos produtos será observado que os rótulos (quando houver) devem ser identificados com data de 

validade. 

5.6. Conforme o ato da contratação será entregue ao fornecedor o cronograma de entregas, estabelecido pela Secretaria 

de Políticas Sociais e Direitos Humanos. Os Hortifrutigranjeiros serão entregues semanalmente, os alimentos perecíveis 

quinzenalmente e os alimentos não perecíveis mensalmente. 

5.7. O Prazo entre o período da entrega realizada pela contratante e a efetivação da entrega será de 08 (oito) dias. 

 

6. ROTULAGEM 

6.1. Aplica-se o regulamento vigente (Instrução Normativa no 22, de 24/11/05 – Regulamento Técnico para Rotulagem de 

Produto de Origem Animal Embalado - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasil). 

6.2.  Nos rótulos das embalagens (primaria e secundaria), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes 

informações: 

 denominação de venda do produto (nome do produto e marca) 

 identificação da origem (nome e endereço do fabricante, e a expressão "Indústria Brasileira") 

 data de fabricação e prazo ou data de validade ou data de vencimento e número do lote 

 lista de ingredientes (na embalagem primaria), inclusive os aditivos (função principal, nome completo ou número 

INS), caso utilizados. 

 conteúdo liquido 

 condições de armazenamento 

 condições de armazenamento e prazo Máximo para consumo após a abertura da embalagem primaria 

 empilhamento Máximo (na embalagem secundaria) 

 carimbo do Serviço de Inspeção Federal- SIF ou Serviço Inspeção Estadual- SISP. 

 número de registro do produto no órgão fiscalizador competente (SIM, SIE E SIF), quando couber. 

6.3. O Prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 10 (dez) dias e dos não perecíveis de 120 

(cento e vinte) dias, a contar da data de entrega do produto. 

6.4. Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da apresentação da proposta a comprovação de dispor de 

caminhões que atendam a demanda do objeto em tela, devendo os mesmos apresentarem as seguintes 

características/peculiaridades:  
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6.5.  Em nenhuma hipótese serão recebidos gêneros alimentícios que não atendam o padrão de qualidade exigido e a 

descrição correta do produto mencionada no cronograma de entrega; 

6.6.Todos os produtos adquiridos pela Sec. de POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS deverão ser previamente 

submetidos ao controle de qualidade, na forma do Termo de Recebimento, observando-se a legislação aplicável aos 

gêneros alimentícios. 

6.7. Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da apresentação da proposta a comprovação de dispor de 

caminhões que atendam a demanda do objeto em tela, devendo os mesmos apresentarem as seguintes 

características/peculiaridades:  

6.8.Caminhões fechados, isotérmicos, refrigerados de 4º a 6º C, congelados de -18º C a -12ºC, providos de termômetro 

adequado e de fácil leitura, em perfeito estado de conservação e higiene, para alimentos perecíveis;  

6.9. Caminhões fechados para transporte de hortifruti, com acondicionamento em monoblocos vazados, que 

permanecerão na cozinha comunitária, até entrega posterior, quando serão trocados, em perfeito estado de conservação;  

6.10. Caminhões fechados para alimentos não perecíveis, em perfeito estado de conservação e higiene;  

6.11. A CONTRATADA obriga-se a apresentar no ato da assinatura do contrato a listagem dos veículos (marca, produto a ser 

transportado e placas) que irão efetuar as entregas de gêneros alimentícios nas Unidades durante a vigência do contrato. 

Caso haja necessidade de atualização da listagem de veículos, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente encaminhar à DAE 

listagem atualizada dos mesmos, juntamente com o Certificado de Inspeção Sanitária, para que tais documentos sejam 

anexados ao processo.  

6.12. A empresa deverá dispor de depósito dentro dos limites do Estado de Pernambuco, a fim de garantir inexistência de 

qualquer impedimento para o pleno e eficaz adimplemento contratual ou interrupção da continuidade do mesmo, com 

consequente paralisação do fornecimento de gêneros para a pela SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS 

HUMANOS; 

6.13. A licitante deverá apresentar Certificado de Inspeção Sanitária Municipal do depósito, fornecida pelo órgão 

responsável pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.  

6.14. Contratada deverá, obrigatoriamente, garantir condições adequadas para armazenamento e estocagem dos gêneros 

perecíveis e não perecíveis, conforme legislação vigente.  

6.15. Caso a licitante armazene os gêneros alimentícios em depósitos de empresas terceirizadas, localizadas dentro do 

Estado de Pernambuco, as mesmas deverão apresentar os documentos fornecidos pelo órgão responsável pela Vigilância 

Sanitária do Município do depósito. 

6.16. Cumprir o cronograma de entrega estipulado nas requisições de compra de gêneros alimentícios, sem atrasos no 

fornecimento de qualquer item constante da requisição de gêneros alimentícios destinados às Unidades de pela 

SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS. A falta de cumprimento deste dará direito à Unidade 

destinatária de proceder à devolução dos itens que não possam ser mais utilizados na data prevista. 

6.17. Repor imediatamente após comunicado da CONTRATANTE, gêneros devolvidos por falta de qualidade cuja 

comunicação documental será encaminhada a CONTRATADA, considerando-se: impropriedade para consumo e/ou 

maturação excessiva acarretando pontos de deterioração, ou ainda, por acondicionamento inadequado.  

6.18. Retirar e substituir imediatamente após comunicado da CONTRATANTE, os gêneros que apresentem alteração 

sensorial, tornando-os impróprios para o consumo, mesmo dentro do prazo de validade. Não ocorrendo à retirada e 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 94 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

substituição, a CONTRATANTE estará isenta do pagamento referente aos mesmos, devendo ser efetuada carta de correção, 

excluindo o produto da Nota Fiscal. 

6.19. Comunicar à pela SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS, a eventual impossibilidade no 

fornecimento de algum dos gêneros solicitados, a fim de que esta estabeleça substituição do gênero por similar em 24 

horas após o envio da requisição a empresa.  

6.20. Acondicionar os gêneros com suas embalagens, contendo especificação do gênero, gramatura (peso) ou quantidade, 

data de fabricação e/ou validade visíveis, carimbo do órgão de inspeção e indicação de temperatura para armazenamento. 

Quanto aos legumes e frutas, os mesmos deverão ser fornecidos em monoblocos vazados, sendo expressamente vedada a 

utilização de caixa de madeira no serviço de alimentação conforme legislação vigente.  

6.21. Manter os entregadores devidamente uniformizados;  

6.22. No caso de alterações sensoriais (cor, odor, textura e paladar) toxinfecção, intoxicação alimentar e sempre que a 

Administração julgar necessário, a Contratada fica responsável pela coleta de amostra(s) no local onde se registrou a 

ocorrência em até 24 (vinte e quatro) horas, recolher a amostra na Unidade, enviando a(s) mesma(s) a laboratórios 

pertencentes a Universidades Federais ou Estaduais ou Credenciados no Ministério da Agricultura, a fim de submetê-las à 

análise microbiológica, conforme o caso.  

6.23. Em todos os itens de gêneros alimentícios perecíveis constantes no LOTE-02, deverão estar em acordo com a devida 

Inspeção da ADAGRO e normas do citado órgão pertinente os referidos itens. Os gêneros alimentícios deverão ser de 

primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada 

produto(organolépticas,físico-químicas,microbiológicas,microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária–ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais 

para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber 

(SIM, SIE, SIF). 

 

7. DO PREÇO ESTIMADO   

LOTES VALOR 

LOTE I R$ 365.269,68 

LOTE II R$ 281.261,79 

LOTE III R$ 314.804,83 

LOTE IV R$ 57.062,00 

TOTAL  R$ 1.018.398,30 

 

O valor estimado admitido para a presente contratação é de R$ 1.018,398,30 (Hum milhão e dezoito mil e trezentos 

noventa oito reais e trinta centavos)  conforme obtido através de cotações de preços no mercado. De acordo com o 

memorando N°104/2022 da CPL o Termo de Referência incluído o valor estimado com o mapa comparativo de preços 

datado de 28 de janeiro de 2022 da gerência de licitação do município do Paulista. 
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8. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Atividade: 4321 - Desenvolvimento das ações de proteção social especial de alta complexidade;  

                 4313 - Gestão do Sistema único do SUAS;  

Elemento: 339030 - Material de Consumo;   

Fonte: 1.500.0000 – Rec. Não vinculados de impostos,  

            1.660.0000 – Transferência  de Recursos do FNAS  

            1.661.0000 - Transferência de recursos do FEAS. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

9.1.1. Obedecer às especificações constantes neste Termo; 

9.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao 

cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

9.1.3. Realizar a entrega dentro do prazo estipulado; 

9.1.4. O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração 

contratual; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

9.1.6.  Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela 

urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo; 

9.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93, atualizada.  

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Constituem obrigações da contratante: 

10.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

10.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 

10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

10.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 
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10.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste termo de referência; 

10.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões 

de sua não adequação aos termos contratuais; 

10.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

10.1.9. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado; 

 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1. As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou privado, 

comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação. 

11.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito mínimo de 

qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros alimentícios. 

11.3. PARA OS PRODUTOS CARNE E DERIVADOS DEVE AINDA APRESENTAR: 

11.3.1. Certificado de Inspeção Sanitária expedido por órgão Municipal, Estadual ou Federal da sede da licitante, 

compatível com o objeto licitado. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1. A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo do Gestor, a ser designado formalmente quando da formalização 

contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 

12.2. A CONTRATANTE é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

12.3. A supervisão dos trabalhos por parte da Prefeitura Municipal do Paulista CNPJ Nº 10.408.839/0001-17 e do Fundo 

Municipal de Assistência Social CNPJ Nº 02.734.679/0001-78, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade 

da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Termo; 

13.2 O subempenho, deverá ser efetuado com apresentação de todas as comandas inerentes ao mês corrente, podendo o 

citado subempenho ser enviado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente para pagamento ao fornecedor, SALVO fato 

imprevisível    

13.3. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o 

recebimento do objeto deste Termo e de acordo com a quantidade efetivamente entregue. 
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13.4. A Secretaria Municipal de POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS e o seu FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, reserva-se no direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com as condições 

e especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

14. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1. A Secretaria Municipal de POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS é o órgão gerenciador, também abrangendo 

todas as atividades inerente ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, da ata de registro de preços e deverá: 

14.1.1.  Assinar a ata de registro de preços; 

14.1.2. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 

14.1.3.  Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 

 

15. PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação. 

 

16. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1. A Ata de Registro de Preço terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

 

17. DAS PENALIDADES 

 

17.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades 

legalmente estabelecidas; 

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. Advertência; 

II. Multa, nos seguintes termos: 

a. Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de atraso; 

b. Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c. Pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d. Pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se como 

recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do 

valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 98 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

17.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

02 (dois) anos. 

17.4. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

17.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos I e II 

do item 17.2. 

a. Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 

b. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, caracterizada se 

o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com a notificação 

devida;  

c. Pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

17.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couberem às demais penalidades referidas 

no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez 

por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

 18. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do certame. 

19. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O recebimento será diariamente de acordo com a necessidade do serviço, no departamento que procederá à conferência 

de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta, da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. 

Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o recebimento. 

 

20. INFORMAÇÃO QUANTO AO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 

O acompanhamento e fiscalização do contrato serão realizados pelo Supervisores da Proteção Social Especial e supervisora 

Administrativa, ambas lotadas na Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos do Paulista. Para tal responsabilidade 

averiguar todos os procedimentos da contratada e quais os rumos estão procedendo ao que foram outorgados. A Gestão 

de Execução do contrato ficará a cargo de Kelly Tavares de Moura e a Fiscalização do Contrato ficará a cargo de Simone 

Medeiros de Santana, matricula: 044770.  

21. REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS 

21.1. Após homologado o certame, a(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s), deverá(ão) apresentar a  amostra do produto, 

referente ao(s) lote(s) concorrido(s), no prazo de 8 (oito) dias úteis, devendo ser entregue na Secretaria de Políticas Sociais 

e Direitos Humanos do município  do Paulista, localizada na Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, Maranguape I,  Paulista - 

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 99 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

PE, 53.442-030, no horário das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, que serão analisados por equipe da 

Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos; 

21.2. Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado por um único período de 3 (três) dias úteis, caso a licitante 

comprove, que a amostra já foi remetida ao endereço supramencionado, ou seja, encontra-se em transporte. 

21.3. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante vencedora e conter informações quanto ao 

produto; 

21.4. A licitante que não apresentar a amostra no prazo estabelecido, terá a sua proposta para o lote DESCLASSIFICADA, 

sendo convocada a licitante subsequente; 

21.5. A licitante que tiver a amostra rejeitada ou, sendo a mesma incompatível, poderá apresentar nova amostra dentro 

das especificações deste termo no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

21.5.1. Caso a amostra seja reprovada pela segunda vez, ocorrerá a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante; 

21.5.2. A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como original ou perfeita, configura comportamento 

inidôneo, punível nos termos da Lei. 

21.6. A licitante cuja amostra for reprovada terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar do resultado da análise, para recolher 

seus produtos no mesmo endereço onde foram entregues. Findo este prazo, a Prefeitura Municipal do Paulista dará às 

amostras o destino que achar conveniente; 

21.7. As amostras aprovadas ficarão em poder da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos para 

verificação da conformidade das unidades a serem entregues com as amostras apresentadas. 

 

22. DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto deste instrumento, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se julgue. 

 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

Paulista, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

Laura Patrícia Oliveira Moura Buarque 

Supervisão da Proteção Social Especial – PSE 

 

 

Marta Gonçalo                                                                                                                                                                                     

Supervisora da Proteção Social Básica - PSB 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À Prefeitura Municipal do Paulista 

A/C: Sr.(a) Pregoeiro(a) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a aquisição de alimentos perecíveis, não perecíveis e fórmulas 

nutricionais para atender as necessidades das unidades e serviços vinculados a proteção social especial de alta 

complexidade (acolhimento institucional) e para o desenvolvimento das quentinhas da cozinha comunitária Josué de Castro 

no município do Paulista/PE de acordo com as especificações técnicas constantes do ANEXO I – termo de referência do 

edital, conforme valores abaixo: 

 

LOTE 1 - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) 
embalado em pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 797   

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 

 KG 1126   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 101 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e 
similares, moída, resfriada, no máximo 10% de sebo 
e gordura, isenta de manchas (sem músculo 
sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de 
vermelho rosado a vermelho pardo, cheiro suave, 
agradável e característico de carnes sãs, ausência de 
agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e 
aditivos intencionais, isento de cheiro rançoso, nem 
deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 681   

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne 
bovina, Tipo 1 qualidade, dessecada, de consistência 
firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada 
em saco plástico transparente, atóxico, e em caixa de 
papelão reforçada e lacrada e estar de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado 
em pacotes de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 594   

5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de 
peles, aponevroses, cartilagens e fragmentos de 
ossos, cheiro suave, agradável e característico de 
carnes sãs, ausência de agentes biológicos 
(microrganismos, vermes), químicos (resíduos de 
defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade, deverão estar em conformidade com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 de 
22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução 
ANVISA 105 de 19/05/99. Produto deverá ser 
entregue embalado em pacotes de no máximo 
0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 97   

6 FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de  KG 187   
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primeira qualidade. A carne bovina deve apresentar-
se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Aspecto físico, cheiro e sabor próprio. Não 
amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. 
DA EMBALAGEM: O produto deverá estar congelado 
e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. A embalagem deverá permanecer 
íntegra por todo o período de validade do produto, 
portanto não deverá apresentar vazamento de 
sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. DA ROTULAGEM: O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. No 
rótulo da embalagem deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 
nome e endereço do abatedouro, constando 
obrigatoriamente registro no SIF; identificação 
completa do produto; data de fabricação, prazo de 
validade, temperatura de estocagem; peso líquido, 
condições de armazenamento. DA VALIDADE: o 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 
dias a partir da data de entrega. Produto deverá ser 
entregue fatiado (tipo bife) embalado em pacotes 
de 2kg. Entrega quinzenal. 

7 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO- Carne de frango tipo 
peito. Aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas. Deve apresentar escaldamento 
normal e gordura não rançosa, consistência firme 
não amolecida, não deve apresentar formações de 
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações e 
coágulos. Deve ser acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxico resistente, hermeticamente 
fechado, transparente, embalagem individualizada 
de plástico atóxico de 1 kg e embalagem secundária 
de 16 a 30 kg. O produto deverá respeitar o limite de 
percentual de água (máximo de 6%) estabelecido 
pelo Ministério de Agricultura. O transporte do 
produto deverá ser fechado refrigerado conforme 
legislação vigente. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. Além de estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), 
e estar conforme as portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 e DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Entrega quinzenal. 

 KG 1275   

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, 
sem espinha, com 110 a 150gramas cada. Deve estar 
embalados em camadas separadas por filmes 
plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas secas, não violadas, que 
garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 
acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) a embalagem deverá conter 
exatamente os dados de identificação, procedências, 

 KG 226   
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informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DISPOA e carimbo 
de inspeção do SIF e atender nas especificações 
técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Entrega quinzenal. 

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de 
carne de frango, com condimentos (carne, água, 
proteína de soja, amido, sal, condimentos naturais, e 
especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e 
boa qualidade, O produto deve ser fabricado com 
matérias prima isenta de matérias terrosas, parasitos 
e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. 
Deve ser acondicionado em recipiente 
hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal). Entrega quinzenal. 

 KG 385   

10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em 
gomos de aproximadamente 90 g, sem pimenta, 
resfriada; recheio magro, embalados em sacos de 
polietileno, hermeticamente fechado e rotulado 
conforme legislação sanitária vigente. Embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99.  Entrega quinzenal. 

 KG 145   

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo 
industrializado obtido exclusivamente com carne de 
peru, desossado, adicionado de ingredientes e 
submetido a um processo de Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 
29/03/1952. As matérias-primas (carnes cruas e 
gorduras) e o produto elaborado (presunto), devem 
ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à 
contaminação ou sofram adição de qualquer 
substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de 
identidade e qualidade do presunto cozido. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser 
entregue fatiado e embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 70   

12 

MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80% 
de gordura e leite (lipídeos) produzidos basicamente 
a partir de óleo e/ou gorduras comestíveis podendo 
conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve 
conter estabilizantes ET e ET III, corante CI e CI III, 
conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 

 Pcte 250g 920   
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15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. A validade 
deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue em 
embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF 
ou SISP, produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco 
creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p. Deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 
Produto deverá ser entregue fatiado e embalado em 
pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 105   

14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida 
de consistência semi-dura e textura homogênea, 
fechada, podendo apresentar poucas e pequenas 
olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e 
levemente adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode 
ter formato cilíndrico, retangular ou esférico; feito 
exclusivamente de leite pasteurizado, possuindo teor 
de CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de 
polietileno, hermeticamente fechado, transparente, 
atóxico, informando no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante e prazo de 
validade e registro no SIF do Ministério da 
Agricultura ou SIE. Ter no mínimo 120 dias de 
validade a partir da data de entrega para ser 
consumido. Produto deverá ser entregue fatiado e 
embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega 
quinzenal. 

 KG 105   

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO 
(MORANGO, CAJÁ, GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E 
CEREAIS) - Produto lácteo resultante da mistura do 
leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, 
reconstituído, concentrado, em pó, integral, 
semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e 
em pó) adicionado ou não de produto(s) ou 
substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e 
outros produtos lácteos. A base Láctea representa 
pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do 
produto. O produto deverá ser entregue em 
embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 

 Litro 748   
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produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 02 meses e registro no órgão de 
agricultura competente. Entrega quinzenal. 

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, 
preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e 
xantana, conservador sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional 
Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 374   

17 

IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite 
reconstituído desnatado, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, 
espessantes carragena, gomas guar e xantana, 
conservador sorbato de potássio, acidulante ácido 
cítrico e corantes artificiais bordeaux e amarelo 
crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido 
artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional Porção de 
200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 41   

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de 
leite fermentado, desnatado e adoçado. DA 
EMBALAGEM: O produto deverá estar embalado em 
portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade 
do produto deverá ser de 3 meses. Entrega 
quinzenal. 

 Kg 41   

VALOR TOTAL DO LOTE 1 
 

 
 

LOTE 2 - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, 
goiaba, graviola, manga, maracujá, tangerina, uva) - 
Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico em 
fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres 
de rotulagem data de Fabricação, Prazo de validade e 
Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 671   

2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho 
de baunilha com recheio sabor chocolate/goiaba 
40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, 
água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, 
estabilizante: goma xantana (INS 415) acidulante: 
ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de 
potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e 
dióxido de titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, 
glucose, clara de ovo, farinha de soja integral, sal, 
estabilizante: monoesterato de glicerina (INS 471), 
umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono 

 Unid 2340   

about:blank
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e digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de 
flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não 
amassadas, resistentes, não violados. A embalagem 
deverá 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. 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 
do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem 
400g. Entrega mensal. 

 
Lata com 

400 gr 
561   

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 2808   

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 94   

6 

LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou 
alumínio isenta de ferrugem, resistentes, não 
violados, resistentes. Deverá 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. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

 Lata 32   

7 

ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, 
açúcar refinado, leite em pó, extrato de malte, sal, 
com no mínimo 7 vitaminas, ferro. Embalagem com 
pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

187   

8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – 
Queijo tipo parmesão, ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data da fabricação, 

 Pcte 94   
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quantidade do produto. DA VALIDADE: validade 
mínima de 06 meses a partir da entrega. Entrega 
mensal. 

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem 
animal, embalado em lata ou tetrapak, limpa, isenta 
de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá 
apresentar validade. Entrega mensal. 

 Cx 208   

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado 
em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente, que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Atender as exigências 
do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
origem Animal. Deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

 Lata 112   

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, 
temperatura de saturação superior a 200º C. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
900 ml 

348   

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da 
prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1% 
coloração amarela esverdeado, que possam ser 
novamente tampadas após aberta. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto 
e número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
500 ml 

47   

13 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, 
longo, constituído de grãos inteiros, unidade máxima 
de 15%, isento de sujidades, materiais estranhos, 
parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico 
c/ peso líquido de 1kg e embalagem secundária com 
30kg. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 
ano. Entrega mensal. 

 Kg 1903   

14 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de 
açúcar por processo industrial adequado, devendo 
ser fabricado do suco de cana de açúcar, livre de 
fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos 

 Kg 883   
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e de detritos animais ou vegetais. De acordo com a 
sua característica, o açúcar a ser adquirido deverá 
ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 
unidades. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 9   

16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de 
moagem de grãos e aveia após limpeza e 
classificação, livre de sujidades, mofo e baixa 
umidade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
200g 

182   

17 

CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de 
milho com sabor natural, obtidos a partir de milho 
sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e 
tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de 
malte, sal refinado, água, adicionados de proteínas 
(mínimo 6%), carboidratos (mínimo 85%). 
Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
320g 

182   

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a 
partir de matéria-prima limpa, isenta de matéria 
terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega 
mensal. 

 Kg 30   

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído 
de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida 
em lei, isento de sujidades e misturas de outras 
espécies, acondicionados em sacos plásticos 
resistentes de polietileno com embalagem de 1 kg. 
Fd c/ 30kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 

 Kg 105   
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no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE 
- embalagem com 200g, Mistura para preparo de 
mingau à base de amido de milho sabor Chocolate 
Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 21   

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR 
TRADICIONAL – Embalagem com 200g. Mistura para 
preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano 
Embalagem de 200g. Entrega mensal. 

 Kg 21   

22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO 
VERDE - Embalagem primária em saco de polietileno 
metalizado de 1kg.Composição Mínima de: Açúcar, 
Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, 
Curau de Milho Verde em Pó. Registro no ministério 
da saúde e validade mínima de 120 dias da data de 
recebimento. Entrega mensal. 

 Kg 14   

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos 
inteiros e sadios, isento de material terroso, 
sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e 
embalagem plástica secundária com 30kg.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 1602   

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, 
lustroso, opaco, constituído de no mínimo 90% de 
grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. 
Maduros, limpos, secos, umidade máxima de 15% e 
atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 610   

25 

MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 

 
Pcte de 

500g 
1269   
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massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pote de 

500g 
595   

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco 
processado em grãos crus, inteiros, para o preparo 
de mungunzá, higienizado, com ausência parcial ou 
total do gérmen, sem presença de escarificação 
mecânica ou manual, com aspectos, cor, cheiro e 
sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, 
acondicionados em saco plástico resistente com 
500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
187   

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e 
sadios, isento de material terroso, sujidades misturas 
de outras espécies, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 80   

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido 
pelo processamento do grão de soja através da ação 
térmica e extrusão, embalagem com 500 gramas. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 60   

30 
FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de 

 Kg 155   
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conservação. Não poderá estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor 
próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor 
máx. de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten 
seco de 6%p/p. Embalagem 1kg. Entrega mensal. 

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de 
sêmola ou semolina com ferro e ácido fólico/ ovos / 
corante natural de urucum ou outras substâncias 
permitidas e submetido a processos tecnológicos 
adequados, composição nutricional: máximo 75 g de 
hidrato de carbono. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
155   

32 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto 
e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
925   

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 1Kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 105   

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de 
alta qualidade rica em proteína, sais minerais, 
carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e 
contaminantes, acondicionada em saco plástico 
transparente, limpo, não violado, embalados em 
pacotes com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega 
mensal. 

 Kg 18   

35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
385   
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36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

30   

37 

BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto 
obtido pelo amassamento e cozimento conveniente 
de massa preparada com: farinha de trigo, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal 
(preferencialmente livre de gorduras trans), leite ou 
soro e outros ingredientes que não descaracterizem 
o produto.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
115   

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor 
característicos, textura crocante, embalagem plástica 
de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 60 dias 
a contar da data da entrega. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
437   

39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE 
CHOCOLATE – PACOTE COM 335G farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), 
açúcar, óleo de soja hidrogenado, cacau em pó, 
emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, 
açúcar invertido, sal, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato 
dissódico (INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 
503ii), aromatizantes e estabilizante: lecitina de soja 
(INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

355g 
122   

40 

BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 
300g. Farinha de Trigo, açúcar, ovos, integrais, 
gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

300g 
122   

41 
BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de 
trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido 
de milho, composição nutricional mínima (100g): 

 
Pcte de 

400g 
215   
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8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / 
valor calórico 411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR 
GOIABA – Peso liquido 30g. Recheio sabor goiaba 
[polpa de goiaba], açúcar cristal, amido acidulante: 
ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, glucose, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 
bicarbonato amônio, estabilizante: Lecitina de soja, 
mono diglicerideos de ácidos graxos, aromatizantes e 
conservador: Propionato de cálcio. Contém Glúten. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 650   

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de 
porção individual a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de 
glicose/açúcar/soro de leite, sal refinado/sal 
refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 375   

44 

BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - 
Açúcar Refinado - Leite Integral - Ovos - Margarina - 
Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. Entrega 
mensal. 

 
Pcte com 

400g 
230   

45 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de 
trigo/açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido 
de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 

 
Pcte com 

400g 
230   
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fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

46 

BOLINHO SABOR 
CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor 
chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio sabor 
chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( 
açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma 
xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 
338), conservador sorbato de potássio (INS 202), 
corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio 
(INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, 
gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de 
ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: 
monoesterato de glicerina (INS 471), umectante 
sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

 Unid 720   

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens 
devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

62   

48 

BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As 
embalagens devem conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 

20und de 
30g 

62   

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco 
de fruta diversos sabores: O produto deverá ser 
isento de gordura e conter no máximo 25mg de 
sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 
02 e 36 (decreto 12.486/78). Ingredientes: água, 
extrato de soja, suco natural, açúcar, acidulante e 
conservante. caixa tetra pack de 200ml com 
canudinho. Validade mínima de 6 meses após a data 
de fabricação. Entrega mensal. 

 
Und c/ 
200ml 

720   

50 

BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma 
casquinha crocante de waffer, coberta com duas 
camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

 
Pcte c/ 

1kg 
52   

51 

BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, 
chocolate, doce de leite, brigadeiro) - composição 
básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar e outras substâncias permitidas, 
acondicionado em saco plástico impermeável, 
fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega mensal 

 
Pcte c/ 
200g 

375   

52 
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e 
moído tipo exportação c/ selo e certificado ABIC, 

 
Pcte com 

250g 
150   
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embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e 
crocante embalado em plástico resistente. Com 
identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. 
Registro no SSAP ou MS. Embalagem 200g. Entrega 
mensal. 

 kg 60   

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da 
cinnamonum cássia, vulgarmente conhecida como 
canela da China, constituído por cascas de espécimes 
vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência 
deverá estar esgotada. Ausência de sujidades, larvas 
e parasitas. Embalagem de 30g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Tb de 30g 45   

55 

COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de 
endosperma de fruto de coqueiro (cocos nucifera), 
por processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) 
por processos mecânicos, embalagem com 100g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

100g 
90   

56 

CANELA EM PAU - acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 2   

57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais 
sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
quantidade do produto. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original contendo 50g de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 0,9   

58 LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco  Litro 80   
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pasteurizado e homogeneizado, podendo conter 
conservantes, acidulantes e/ou espressante.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de tetra pack contendo 200ml de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-
primas sãs, limpas e de boa qualidade, constituído 
basicamente de carne bovina desidratada, liofilizada 
ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e 
condimentos, podendo conter corante natural. Livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 
(seis) cubos, com pesos líquidos aproximado de 57g. 
O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega mensal. 

 Cx 176   

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de 
matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade, 
constituído basicamente de carne de frango 
desidratada, liofilizada ou em pó, sal, amido de 
milho, gordura vegetal e condimentos, podendo 
conter corante natural. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, com 
pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Cx 176   

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó 
fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 34   

62 

EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e semente. Será tolerada a adição de 1% de 
açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra 
pak de 0,34kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 

 Kg 271   
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inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, 
ausência de sujidades e impurezas orgânicas, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, 
acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 
kg e embalagem secundária com 10kg. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 39   

64 

LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes 
vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de 
coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos 
a sua espécie, acondicionada em saco plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

 Kg 2   

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / 
água / sal / açúcar. Sem conservantes. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 80   

66 

ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água / 
sal / açúcar. Sem conservantes. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 80   

67 

SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco 
com óleo comestível e sal, isento de conservantes e 
glúten. A embalagem dever ser de lata sem amassos 
com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Entrega mensal. 

 
Lata c/ 
130g 

drenado 
700   

68 

GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES - (Morango, 
Uva, Abacaxi e Limão) – Com açúcar, aromatizante, 
podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, 
íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 

 Cx 350   
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lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega - Resolução - RE nº 60 de 2002 - Caixa com 
peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade. Resolução - CNNPA 
nº 12, de 1978. Peso 300gramas (com 20 unidades 
de 15g). Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

80   

70 

MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 
1978. Peso 300 gramas (com 20 unidades de 15g). 
Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

80   

71 

VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com acidez 
de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. 
De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 189   

72 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base 
de sucralose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, 
número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade 
superior a 10 meses. De acordo com a portaria 38 de 
13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). 
Embalagem com 65ml. Entrega mensal. 

 
Frasco de 

65ml 
24   

73 

COMINHO – é um tempero encontrado em 
sementinhas ou em pó. Ele é o ingrediente do 
famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou 
matérias estranhas, embalagem plástica com no 
mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 3   

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de 
Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, 
embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de 

 Kg 30   
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fabricação. Registro no MS produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC 
n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega mensal. 

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser 
constituído de matéria prima de boa qualidade e 
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto de acordo com as normas vigentes. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação. De acordo com a RDC 
n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

 Kg 3   

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel 
impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto.  Deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, 
de 1978. Embalagem aproximada 500g. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

40   

77 

FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém 
Glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

125   

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, 
açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitmina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. 
Contém glutem. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

72   

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferrosos, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. 
Contém glúten. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

105   

80 

SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite 
integral, açúcar, maltodextrina, minerais (fosfato de 
cálcio, pirosfofato férrico, carbonato de magnésio, 
sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de 
cobre e selenito de sódio), vitaminas (colina, 
vitamina C, inositol, vitamina E, niacina, vitamina A, 
ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina 
K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e 
vitamina B12), espessante goma xantana, 
aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 
Contém glutem. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
350g 

45   

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de 
banana arredondado, composto por bananas, açúcar 
e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e 

 
Pcte c/ 
500g 

105   
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procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses. Entrega mensal. 

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, 
acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá conter os dados da identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 50 

und 
105   

83 

PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e 
moído, açúcar e sal, não contém glúten. 
Características de acordo com as legislações 
vigentes. CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de 
conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se 
apresentar deformado, quebrado ou amassado. DA 
EMBALAGEM: A embalagem deverá ser plástica, 
resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. 
DA ROTULAGEM: De acordo com a legislação 
vigente. DA VALIDADE: Validade mínima de 06 meses 
no ato da entrega. Entrega mensal. 

 
Cx C/ 56 

Unid 
90   

84 

Molho bolonhesa - é um molho feito com carne 
bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : 
(ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito 
com carne bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  
Entrega mensal. 

 Kg 10   

VALOR TOTAL DO LOTE 2 
 

 
 

LOTE 3 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, 
cheiro, aspecto e sabor próprio tamanho uniforme, 
isenta de enfermidades com ausência de sujidades, 
parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
acondicionada em sacos plásticos ou de tecidos. 

 KG 700   

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. 
MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto deverá estar 
isento de material terroso e unidade externa 

 KG 392   
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anormal, livre de resíduos fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. 

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme 
e intacto, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em caixa de 
madeira (500x305x160) MM, pesando 
aproximadamente 10kg 

 KG 150   

4 

ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido 
e maduro, com polpa firme e intacta e acondicionada 
em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando 
por unidade entre 1 a 1,5kg 

 Unidade 455   

5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias 
estranhas macro e microscopicamente visíveis 

 Kg 465   

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e 
cheiro de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida sem danos físicos ausência de 
sujidades, parasitas, amassões e sinais de 
apodrecimentos. 

 Unidade 7675   

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira 
(musa Paradisíaca) grande erva musácea, cujos 
frutos dispõem-se em cachos. São frutos de grande 
poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta 
procedente de frutificação de planta sã, “in natura”, 
de primeira qualidade de acordo com sua 
especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. 
ORGANOLÉPTICAS: Aspectos: Bagas Alongadas, cor: 
amarelo, levemente esverdeado, Cheiro: Próprio, 
Sabor: Próprio doce. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidade, larvas e parasitos. 

 Unidade 3477   

8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, 
sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes), tamanho conformação 
uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em 
sacos de juta de (830x500) MM, pesando 
aproximadamente 50kg. 

 Kg 1234   

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes), tamanho e conformação uniformes devendo 
ser grauda acondicionada em sacos de juta de 
(830x500)MM, pesando aproximadamente 50kg 

 Kg 414   

10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de 
polietileno (750x480) MM, pesando 
aproximadamente 20 kg 

 Kg 862   

11 

CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em 
sacos de polietileno (750x480)MM, pesando 
aproximadamente 20 kg. 

 molho 415   

12 
CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 

 Kg 869   
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desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea 
(SECHIUN EDULE), de fruto verde, comestível 
revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como 
legume. De acordo com as características deve ser 
classificado como de primeira qualidade. Tipo: 
CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: 
Aspectos – alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, 
Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

 Kg 317   

14 

COCO SECO - Inteiro - Fruta oleaginosa,tipo coco 
seco, conforme NTA-57 (Dec. 12.486 de 20/10/78) de 
primeira qualidade, com casca apresentando 
tamanho e conformação uniformes, isenta de 
fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas 
e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.   

 Unidade 189   

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru 
sativum), de flores róseas ou alvas, cuja folha é 
usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. 
De acorde com as suas características deve ser 
classificada como de primeira qualidade. Tipo: 
COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
folhas, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – 
próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidade, larvas e parasitos. 

 molho 330   

16 

GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras.O produto deverá estar isento de 
enfermidades, material terroso,umidade externa 
anormal,isento de fertilizantes,sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de 
manuseio e transporte. 

 Kg 86   

17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do 
gênero Dioscorea (família Dioscoreácea). Estes são 
perenes herbáceas trepadeiras cultivadas para o 
consumo de seus tubérculos amiláceos na África, 
América Latina, Ásia e Oceania. Existem centenas de 
cultivares entre as espécies cultivadas. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, 
compacto e firme, sem rachaduras ou manchas, 
isento de enfermidades e umidade externa anormal. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 kg 1009   

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela 
laranjeira (citrus x sinensis), uma árvore da família 
Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a 
tangerina. Características gerais: Casca cor verde, 
odor agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. Laranja Cravo – É o 
fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família rutácea. A laranja é um fruto 
híbrido, criado na antiguidade a partir do 
cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor 

 Unidade 8580   
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agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. 

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira 
(Citrus x sinensis), uma árvore da família Rutaceae. A 
laranja é um fruto híbrido, criado na antiguidade a 
partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades 

 UNID 3780   

20 

LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, 
tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 
De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

 KG 453   

21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvida e maduras, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de 
manuseio e transporte, acondicionada em caixas, 
com 18 unidades pesando aproximadamente 21 kg.  

 KG 453   

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

 KG 453   

23 

MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, 
pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. 

 KG 453   

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

 KG 453   

25 

PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origens físicas ou 
mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em 
caixa de madeiras (495x355x220)MM, pesando 
aproximadamente 10 kg. 

 KG 170   

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de 
papelão, ondulado com aproximadamente 20 kg. 

 UNID 3653   

27 

MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, 
tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, 
de boa qualidade, com o cozimento garantido, 
compacto e firme isenta de material terroso, 
parasitos, mofos e sem partes arroxeadas, sem 
folhas e talos. 

 KG 1249   
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28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de resíduos e 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física e mecânica, rachaduras e cortes, 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 

 KG 719   

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 
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. 

 KG 210   

30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 
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. 

 UNID 1215   

31 

PINHA - de primeira, 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. 

 KG 330   

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

 KG 450   

33 

CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro 
(Anacardium ccidentale). De primeira, in natura, tipo 
Espada, 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.  

 KG 453   

34 

MILHO VERDE (ESPIGA) - 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. Ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

 UNID 1425   

35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniformes, 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. 

 KG 40   

36 

COUVE-FLOR - de primeira, 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. 

 UNID 453   

37 

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, 

 KG 135   
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parasitos e larvas. 

38 
BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de 
médio a grande. 

 KG 135   

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas 
verdes e viçosa, de primeira, 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. 

 KG 263   

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore 
do gênero Pyrus L., pertencente à família Rosaceae. 
Fruto globoso ou deprimido com uma profunda 
depressão no ponto de inserção da haste que o 
prende aos ramos. De coloração verde podendo 
apresentar pequenas manchas amareladas. 

 UNID 1600   

41 

OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da 
galinha branco tipo extra. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 
unidades, acondicionados em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
DA EMBALAGEM: A embalagem deve conter 
externamente dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de embalagem, data de 
validade, condições de armazenamento, qualidade 
do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 unidade 6100   

VALOR TOTAL DO LOTE 3 
 

 

 

LOTE 4 – LEITES E FÓRMULAS ESPECIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 1 - 
leite parcialmente desnatado, soro de leite 
desproteinizado desmineralizado, maltodextrina, 
soro de leite desmineralizado, óleo de milho, 
lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, 
minerais (carbonato de cálcio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de 
sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-
a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, 
tiamina mononitrato, doridrato de piridoxina, 
acetato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-
glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, 
cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. 
EMBALAGEM COM 800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

 KG 280   
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2 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 3 - 
leite parcialmente desnatado, soro de leite 
desproteinizado desmineralizado, maltodextrina, 
soro de leite desmineralizado, óleo de milho, 
lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, 
minerais (carbonato de cálcio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de 
sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-
a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, 
tiamina mononitrato, doridrato de piridoxina, 
acetato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-
glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, 
cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. 
EMBALAGEM COM 800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

 KG 320   

3 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 1 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 
desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-
monofosfato, sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato 
de cálcio tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 5-monofosfato, acetato de DL- 
alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 
alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 
pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

 KG 320   

4 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 2 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 
desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-
monofosfato, sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato 
de cálcio tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 5-monofosfato, acetato de DL- 
alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 

 KG 320   
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alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 
pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

5 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 3 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 
desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso ,to cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 
alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 
pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

 KG 280   

6 

FORMULA INFANTIL DESMINERALIZADO - Soro de 
leite desmineralizado*, amido, oleína de palma, 
leite desnatado*, óleo de palmiste, óleo de canola, 
lactose, óleo de milho, minerais (citrato de cálcio, 
cloreto de magnésio, citrato de potássio, cloreto de 
sódio, fosfato de cálcio dibásico, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de 
manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio), 
maltodextrina, óleo de peixe, vitaminas (L-
ascorbato de sódio, bitartarato de colina, mio-
inositol, acetato de DL-α-tocoferila, nicotinamida, 
D-pantotenato de cálcio, tiamina mononitrato, 
acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, 
fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e 
cianocobalamina), L-fenilalanina, óleo de 
Mortierella alpina, taurina, L-histidina, L-carnitina, 
emulsificante lecitina de soja e reguladores de 
acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.  

 KG 200   

VALOR TOTAL DO LOTE 4  

 

 

LOTE 5 - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 

 KG 2.393   
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10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) 
embalado em pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 3.378   

3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e 
similares, moída, resfriada, no máximo 10% de sebo 
e gordura, isenta de manchas (sem músculo 
sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de 
vermelho rosado a vermelho pardo, cheiro suave, 
agradável e característico de carnes sãs, ausência de 
agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e 
aditivos intencionais, isento de cheiro rançoso, nem 
deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 2.045   

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne 
bovina, Tipo 1 qualidade, dessecada, de consistência 
firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada 
em saco plástico transparente, atóxico, e em caixa de 
papelão reforçada e lacrada e estar de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constatando identificação do 

 KG 1.782   
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produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado 
em pacotes de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de 
peles, aponevroses, cartilagens e fragmentos de 
ossos, cheiro suave, agradável e característico de 
carnes sãs, ausência de agentes biológicos 
(microrganismos, vermes), químicos (resíduos de 
defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade, deverão estar em conformidade com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 de 
22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução 
ANVISA 105 de 19/05/99. Produto deverá ser 
entregue embalado em pacotes de no máximo 
0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 293   

6 

FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de 
primeira qualidade. A carne bovina deve apresentar-
se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Aspecto físico, cheiro e sabor próprio. Não 
amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. 
DA EMBALAGEM: O produto deverá estar congelado 
e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. A embalagem deverá permanecer 
íntegra por todo o período de validade do produto, 
portanto não deverá apresentar vazamento de 
sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. DA ROTULAGEM: O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. No 
rótulo da embalagem deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 
nome e endereço do abatedouro, constando 
obrigatoriamente registro no SIF; identificação 
completa do produto; data de fabricação, prazo de 
validade, temperatura de estocagem; peso líquido, 
condições de armazenamento. DA VALIDADE: o 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 
dias a partir da data de entrega. Produto deverá ser 
entregue fatiado (tipo bife) embalado em pacotes 
de 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 563   

7 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Carne de frango tipo 
peito. Aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas. Deve apresentar escaldamento 
normal e gordura não rançosa, consistência firme 
não amolecida, não deve apresentar formações de 
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações e 
coágulos. Deve ser acondicionado em embalagem de 

 KG 3.827   
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polietileno atóxico resistente, hermeticamente 
fechado, transparente, embalagem individualizada 
de plástico atóxico de 1 kg e embalagem secundária 
de 16 a 30 kg. O produto deverá respeitar o limite de 
percentual de água (máximo de 6%) estabelecido 
pelo Ministério de Agricultura. O transporte do 
produto deverá ser fechado refrigerado conforme 
legislação vigente. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. Além de estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), 
e estar conforme as portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 e DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Entrega quinzenal. 

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, 
sem espinha, com 110 a 150gramas cada. Deve estar 
embalados em camadas separadas por filmes 
plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas secas, não violadas, que 
garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 
acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) a embalagem deverá conter 
exatamente os dados de identificação, procedências, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DISPOA e carimbo 
de inspeção do SIF e atender nas especificações 
técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Entrega quinzenal. 

 KG 680   

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de 
carne de frango, com condimentos (carne, água, 
proteína de soja, amido, sal, condimentos naturais, e 
especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e 
boa qualidade, O produto deve ser fabricado com 
matérias prima isenta de matérias terrosas, parasitos 
e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. 
Deve ser acondicionado em recipiente 
hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal). Entrega quinzenal. 

 KG 1.155   

10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em 
gomos de aproximadamente 90 g, sem pimenta, 
resfriada; recheio magro, embalados em sacos de 
polietileno, hermeticamente fechado e rotulado 
conforme legislação sanitária vigente. Embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 

 KG 435   
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de 19/05/99.  Entrega quinzenal. 

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo 
industrializado obtido exclusivamente com carne de 
peru, desossado, adicionado de ingredientes e 
submetido a um processo de Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 
29/03/1952. As matérias-primas (carnes cruas e 
gorduras) e o produto elaborado (presunto), devem 
ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à 
contaminação ou sofram adição de qualquer 
substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de 
identidade e qualidade do presunto cozido. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser 
entregue fatiado e embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 210   

12 

MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80% 
de gordura e leite (lipídeos) produzidos basicamente 
a partir de óleo e/ou gorduras comestíveis podendo 
conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve 
conter estabilizantes ET e ET III, corante CI e CI III, 
conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 
15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. A validade 
deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue em 
embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

 Pcte 250g 2.760   

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF 
ou SISP, produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco 
creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p. Deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 
Produto deverá ser entregue fatiado e embalado em 
pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 315   

14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida 
de consistência semi-dura e textura homogênea, 
fechada, podendo apresentar poucas e pequenas 
olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e 
levemente adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode 
ter formato cilíndrico, retangular ou esférico; feito 
exclusivamente de leite pasteurizado, possuindo teor 
de CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de 
polietileno, hermeticamente fechado, transparente, 

 KG 315   
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atóxico, informando no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante e prazo de 
validade e registro no SIF do Ministério da 
Agricultura ou SIE. Ter no mínimo 120 dias de 
validade a partir da data de entrega para ser 
consumido. Produto deverá ser entregue fatiado e 
embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega 
quinzenal. 

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO 
(MORANGO, CAJÁ, GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E 
CEREAIS) - Produto lácteo resultante da mistura do 
leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, 
reconstituído, concentrado, em pó, integral, 
semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e 
em pó) adicionado ou não de produto(s) ou 
substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e 
outros produtos lácteos. A base Láctea representa 
pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do 
produto. O produto deverá ser entregue em 
embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 02 meses e registro no órgão de 
agricultura competente. Entrega quinzenal. 

 Litro 2.247   

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, 
preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e 
xantana, conservador sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional 
Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 1.124   

17 

IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite 
reconstituído desnatado, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, 
espessantes carragena, gomas guar e xantana, 
conservador sorbato de potássio, acidulante ácido 
cítrico e corantes artificiais bordeaux e amarelo 
crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido 
artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional Porção de 
200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 125   

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de 
leite fermentado, desnatado e adoçado. DA 
EMBALAGEM: O produto deverá estar embalado em 
portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade 
do produto deverá ser de 3 meses. Entrega 
quinzenal. 

 Kg 125   

VALOR TOTAL DO LOTE 5 
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LOTE 6 - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, 
goiaba, graviola, manga, maracujá, tangerina, uva) - 
Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico em 
fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres 
de rotulagem data de Fabricação, Prazo de validade e 
Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 2.014   

2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho 
de baunilha com recheio sabor chocolate/goiaba 
40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, 
água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, 
estabilizante: goma xantana (INS 415) acidulante: 
ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de 
potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e 
dióxido de titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, 
glucose, clara de ovo, farinha de soja integral, sal, 
estabilizante: monoesterato de glicerina (INS 471), 
umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono 
e digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

 Unid 7.020   

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de 
flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não 
amassadas, resistentes, não violados. A embalagem 
deverá 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. 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 
do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem 
400g. Entrega mensal. 

 
Lata com 

400 gr 
1.685   

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 8.424   

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 284   

6 

LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou 
alumínio isenta de ferrugem, resistentes, não 
violados, resistentes. Deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 

 Lata 96   
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nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

7 

ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, 
açúcar refinado, leite em pó, extrato de malte, sal, 
com no mínimo 7 vitaminas, ferro. Embalagem com 
pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

563   

8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – 
Queijo tipo parmesão, ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data da fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: validade 
mínima de 06 meses a partir da entrega. Entrega 
mensal. 

 Pcte 284   

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem 
animal, embalado em lata ou tetrapak, limpa, isenta 
de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá 
apresentar validade. Entrega mensal. 

 Cx 626   

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado 
em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente, que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Atender as exigências 
do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
origem Animal. Deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

 Lata 338   

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, 
temperatura de saturação superior a 200º C. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
900 ml 

1.044   
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12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da 
prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1% 
coloração amarela esverdeado, que possam ser 
novamente tampadas após aberta. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto 
e número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
500 ml 

141   

13 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, 
longo, constituído de grãos inteiros, unidade máxima 
de 15%, isento de sujidades, materiais estranhos, 
parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico 
c/ peso líquido de 1kg e embalagem secundária com 
30kg. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 
ano. Entrega mensal. 

 Kg 5.711   

14 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de 
açúcar por processo industrial adequado, devendo 
ser fabricado do suco de cana de açúcar, livre de 
fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos 
e de detritos animais ou vegetais. De acordo com a 
sua característica, o açúcar a ser adquirido deverá 
ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 
unidades. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 2.652   

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 27   

16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de 
moagem de grãos e aveia após limpeza e 
classificação, livre de sujidades, mofo e baixa 
umidade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
200g 

548   

17 
CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de 
milho com sabor natural, obtidos a partir de milho 
sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e 

 
Pcte c/ 
320g 

548   
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tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de 
malte, sal refinado, água, adicionados de proteínas 
(mínimo 6%), carboidratos (mínimo 85%). 
Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a 
partir de matéria-prima limpa, isenta de matéria 
terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega 
mensal. 

 Kg 90   

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído 
de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida 
em lei, isento de sujidades e misturas de outras 
espécies, acondicionados em sacos plásticos 
resistentes de polietileno com embalagem de 1 kg. 
Fd c/ 30kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 315   

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE 
- embalagem com 200g, Mistura para preparo de 
mingau à base de amido de milho sabor Chocolate 
Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 65   

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR 
TRADICIONAL – Embalagem com 200g. Mistura para 
preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano 
Embalagem de 200g. Entrega mensal. 

 Kg 65   

22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO 
VERDE - Embalagem primária em saco de polietileno 
metalizado de 1kg.Composição Mínima de: Açúcar, 
Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, 
Curau de Milho Verde em Pó. Registro no ministério 
da saúde e validade mínima de 120 dias da data de 
recebimento. Entrega mensal. 

 Kg 42   

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos 
inteiros e sadios, isento de material terroso, 
sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e 

 Kg 4.808   
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embalagem plástica secundária com 30kg.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, 
lustroso, opaco, constituído de no mínimo 90% de 
grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. 
Maduros, limpos, secos, umidade máxima de 15% e 
atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 1.830   

25 

MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
3.807   

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pote de 

500g 
1.785   

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco 
processado em grãos crus, inteiros, para o preparo 
de mungunzá, higienizado, com ausência parcial ou 
total do gérmen, sem presença de escarificação 
mecânica ou manual, com aspectos, cor, cheiro e 
sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, 
acondicionados em saco plástico resistente com 
500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 

 
Pcte de 

500g 
563   
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inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e 
sadios, isento de material terroso, sujidades misturas 
de outras espécies, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 240   

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido 
pelo processamento do grão de soja através da ação 
térmica e extrusão, embalagem com 500 gramas. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 180   

30 

FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor 
próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor 
máx. de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten 
seco de 6%p/p. Embalagem 1kg. Entrega mensal. 

 Kg 465   

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de 
sêmola ou semolina com ferro e ácido fólico/ ovos / 
corante natural de urucum ou outras substâncias 
permitidas e submetido a processos tecnológicos 
adequados, composição nutricional: máximo 75 g de 
hidrato de carbono. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
465   

32 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto 
e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
2.775   

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 

 Kg 315   
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(cinco) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 1Kg. Entrega 
mensal. 

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de 
alta qualidade rica em proteína, sais minerais, 
carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e 
contaminantes, acondicionada em saco plástico 
transparente, limpo, não violado, embalados em 
pacotes com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega 
mensal. 

 Kg 54   

35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
1.155   

36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

90   

37 

BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto 
obtido pelo amassamento e cozimento conveniente 
de massa preparada com: farinha de trigo, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal 
(preferencialmente livre de gorduras trans), leite ou 
soro e outros ingredientes que não descaracterizem 
o produto.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
345   

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor 
característicos, textura crocante, embalagem plástica 
de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 60 dias 
a contar da data da entrega. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
1.313   
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39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE 
CHOCOLATE – PACOTE COM 335G farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), 
açúcar, óleo de soja hidrogenado, cacau em pó, 
emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, 
açúcar invertido, sal, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato 
dissódico (INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 
503ii), aromatizantes e estabilizante: lecitina de soja 
(INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

355g 
366   

40 

BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 
300g. Farinha de Trigo, açúcar, ovos, integrais, 
gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

300g 
366   

41 

BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de 
trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido 
de milho, composição nutricional mínima (100g): 
8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / 
valor calórico 411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
645   

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR 
GOIABA – Peso liquido 30g. Recheio sabor goiaba 
[polpa de goiaba], açúcar cristal, amido acidulante: 
ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, glucose, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 
bicarbonato amônio, estabilizante: Lecitina de soja, 
mono diglicerideos de ácidos graxos, aromatizantes e 
conservador: Propionato de cálcio. Contém Glúten. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 1.950   

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de 
porção individual a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de 
glicose/açúcar/soro de leite, sal refinado/sal 
refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 

 Unid 1.125   
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(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

44 

BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - 
Açúcar Refinado - Leite Integral - Ovos - Margarina - 
Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. Entrega 
mensal. 

 
Pcte com 

400g 
690   

45 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de 
trigo/açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido 
de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte com 

400g 
690   

46 

BOLINHO SABOR 
CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor 
chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio sabor 
chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( 
açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma 
xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 
338), conservador sorbato de potássio (INS 202), 
corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio 
(INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, 
gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de 
ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: 
monoesterato de glicerina (INS 471), umectante 
sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

 Unid 2.160   

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens 
devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

188   

48 BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As  Cx c/ 188   
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embalagens devem conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

20und de 
30g 

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco 
de fruta diversos sabores: O produto deverá ser 
isento de gordura e conter no máximo 25mg de 
sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 
02 e 36 (decreto 12.486/78). Ingredientes: água, 
extrato de soja, suco natural, açúcar, acidulante e 
conservante. caixa tetra pack de 200ml com 
canudinho. Validade mínima de 6 meses após a data 
de fabricação. Entrega mensal. 

 
Und c/ 
200ml 

2.160   

50 

BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma 
casquinha crocante de waffer, coberta com duas 
camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

 
Pcte c/ 

1kg 
158   

51 

BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, 
chocolate, doce de leite, brigadeiro) - composição 
básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar e outras substâncias permitidas, 
acondicionado em saco plástico impermeável, 
fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega mensal 

 
Pcte c/ 
200g 

1.125   

52 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e 
moído tipo exportação c/ selo e certificado ABIC, 
embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

 
Pcte com 

250g 
453   

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e 
crocante embalado em plástico resistente. Com 
identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. 
Registro no SSAP ou MS. Embalagem 200g. Entrega 
mensal. 

 kg 180   

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da 
cinnamonum cássia, vulgarmente conhecida como 
canela da China, constituído por cascas de espécimes 
vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência 
deverá estar esgotada. Ausência de sujidades, larvas 
e parasitas. Embalagem de 30g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Tb de 30g 135   

55 

COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de 
endosperma de fruto de coqueiro (cocos nucifera), 
por processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) 
por processos mecânicos, embalagem com 100g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

100g 
270   

56 
CANELA EM PAU - acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

 Kg 6,2   
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hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais 
sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
quantidade do produto. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original contendo 50g de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 2,7   

58 

LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco 
pasteurizado e homogeneizado, podendo conter 
conservantes, acidulantes e/ou espressante.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de tetra pack contendo 200ml de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Litro 240   

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-
primas sãs, limpas e de boa qualidade, constituído 
basicamente de carne bovina desidratada, liofilizada 
ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e 
condimentos, podendo conter corante natural. Livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 
(seis) cubos, com pesos líquidos aproximado de 57g. 
O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega mensal. 

 Cx 528   

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de 
matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade, 
constituído basicamente de carne de frango 
desidratada, liofilizada ou em pó, sal, amido de 
milho, gordura vegetal e condimentos, podendo 
conter corante natural. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, com 
pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá 

 Cx 528   
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ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó 
fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 102   

62 

EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e semente. Será tolerada a adição de 1% de 
açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra 
pak de 0,34kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

 Kg 813   

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, 
ausência de sujidades e impurezas orgânicas, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, 
acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 
kg e embalagem secundária com 10kg. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 119   

64 

LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes 
vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de 
coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos 
a sua espécie, acondicionada em saco plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

 Kg 6,2   

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / 
água / sal / açúcar. Sem conservantes. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 240   

66 ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água /  Kg 240   
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sal / açúcar. Sem conservantes. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

67 

SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco 
com óleo comestível e sal, isento de conservantes e 
glúten. A embalagem dever ser de lata sem amassos 
com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Entrega mensal. 

 
Lata c/ 
130g 

drenado 
2.100   

68 

GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES (Morango, 
Uva, Abacaxi e Limão) – Com açúcar, aromatizante, 
podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, 
íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega - Resolução - RE nº 60 de 2002 - Caixa com 
peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

 Cx 1.050   

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade. Resolução - CNNPA 
nº 12, de 1978. Peso 300gramas (com 20 unidades 
de 15g). Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

240   

70 

MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 
1978. Peso 300 gramas (com 20 unidades de 15g). 
Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

240   

71 

VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com acidez 
de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. 
De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 567   

72 ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base  Frasco de 72   
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de sucralose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, 
número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade 
superior a 10 meses. De acordo com a portaria 38 de 
13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). 
Embalagem com 65ml. Entrega mensal. 

65ml 

73 

COMINHO – é um tempero encontrado em 
sementinhas ou em pó. Ele é o ingrediente do 
famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou 
matérias estranhas, embalagem plástica com no 
mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 9   

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de 
Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, 
embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de 
fabricação. Registro no MS produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC 
n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega mensal. 

 Kg 90   

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser 
constituído de matéria prima de boa qualidade e 
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto de acordo com as normas vigentes. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação. De acordo com a RDC 
n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

 Kg 9   

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel 
impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto.  Deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, 
de 1978. Embalagem aproximada 500g. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

120   

77 

FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém 
Glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

375   

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, 
açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitmina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. 
Contém glutem. Contém trações de leite. Entrega 

 
Pcte c/ 
230g 

216   
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mensal. 

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferrosos, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. 
Contém glúten. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

315   

80 

SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite 
integral, açúcar, maltodextrina, minerais (fosfato de 
cálcio, pirosfofato férrico, carbonato de magnésio, 
sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de 
cobre e selenito de sódio), vitaminas (colina, 
vitamina C, inositol, vitamina E, niacina, vitamina A, 
ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina 
K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e 
vitamina B12), espessante goma xantana, 
aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 
Contém glutem. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
350g 

135   

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de 
banana arredondado, composto por bananas, açúcar 
e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

315   

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, 
acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá conter os dados da identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 50 

und 
315   

83 

PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e 
moído, açúcar e sal, não contém glúten. 
Características de acordo com as legislações 
vigentes. CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de 
conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se 
apresentar deformado, quebrado ou amassado. DA 
EMBALAGEM: A embalagem deverá ser plástica, 
resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. 
DA ROTULAGEM: De acordo com a legislação 
vigente. DA VALIDADE: Validade mínima de 06 meses 
no ato da entrega. Entrega mensal. 

 
Cx C/ 56 

Unid 
270   

84 

MOLHO BOLONHESA - é um molho feito com carne 
bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : 
(ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito 
com carne bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O 

 Kg 30   
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produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  
Entrega mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE 6 
 

 
 

LOTE 7 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, 
cheiro, aspecto e sabor próprio tamanho uniforme, 
isenta de enfermidades com ausência de sujidades, 
parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
acondicionada em sacos plásticos ou de tecidos. 

 KG 2.100   

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. 
MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto deverá estar 
isento de material terroso e unidade externa 
anormal, livre de resíduos fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. 

 KG 1.178   

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme 
e intacto, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em caixa de 
madeira (500x305x160) MM, pesando 
aproximadamente 10kg 

 KG 452   

4 

ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido 
e maduro, com polpa firme e intacta e acondicionada 
em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando 
por unidade entre 1 a 1,5kg 

 Unidade 1.365   

5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias 
estranhas macro e microscopicamente visíveis 

 Kg 1.395   

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e 
cheiro de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida sem danos físicos ausência de 
sujidades, parasitas, amassões e sinais de 
apodrecimentos. 

 Unidade 23.025   

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira 
(musa Paradisíaca) grande erva musácea, cujos 
frutos dispõem-se em cachos. São frutos de grande 
poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta 
procedente de frutificação de planta sã, “in natura”, 
de primeira qualidade de acordo com sua 
especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. 
ORGANOLÉPTICAS: Aspectos: Bagas Alongadas, cor: 
amarelo, levemente esverdeado, Cheiro: Próprio, 
Sabor: Próprio doce. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidade, larvas e parasitos. 

 Unidade 10.433   
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8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, 
sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes), tamanho conformação 
uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em 
sacos de juta de (830x500) MM, pesando 
aproximadamente 50kg. 

 Kg 3.704   

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes), tamanho e conformação uniformes devendo 
ser grauda acondicionada em sacos de juta de 
(830x500)MM, pesando aproximadamente 50kg 

 Kg 1.244   

10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de 
polietileno (750x480) MM, pesando 
aproximadamente 20 kg 

 Kg 2.586   

11 

CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em 
sacos de polietileno (750x480)MM, pesando 
aproximadamente 20 kg. 

 molho 1.245   

12 

CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 
desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

 Kg 2.609   

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea 
(SECHIUN EDULE), de fruto verde, comestível 
revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como 
legume. De acordo com as características deve ser 
classificado como de primeira qualidade. Tipo: 
CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: 
Aspectos – alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, 
Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

 Kg 954   

14 

COCO SECO - INTEIRO - Fruta oleaginosa,tipo coco 
seco, conforme NTA-57 (Dec. 12.486 de 20/10/78) de 
primeira qualidade, com casca apresentando 
tamanho e conformação uniformes, isenta de 
fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas 
e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.   

 Unidade 567   

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru 
sativum), de flores róseas ou alvas, cuja folha é 
usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. 
De acorde com as suas características deve ser 
classificada como de primeira qualidade. Tipo: 
COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
folhas, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – 
próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidade, larvas e parasitos. 

 molho 992   

16 

GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras.O produto deverá estar isento de 
enfermidades, material terroso,umidade externa 
anormal,isento de fertilizantes,sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de 

 Kg 261   
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manuseio e transporte. 

17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do 
gênero Dioscorea (família Dioscoreácea). Estes são 
perenes herbáceas trepadeiras cultivadas para o 
consumo de seus tubérculos amiláceos na África, 
América Latina, Ásia e Oceania. Existem centenas de 
cultivares entre as espécies cultivadas. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, 
compacto e firme, sem rachaduras ou manchas, 
isento de enfermidades e umidade externa anormal. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 kg 3.027   

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela 
laranjeira (citrus x sinensis), uma árvore da família 
Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a 
tangerina. Características gerais: Casca cor verde, 
odor agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. Laranja Cravo – É o 
fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família rutácea. A laranja é um fruto 
híbrido, criado na antiguidade a partir do 
cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. 

 Unidade 25.740   

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira 
(Citrus x sinensis), uma árvore da família Rutaceae. A 
laranja é um fruto híbrido, criado na antiguidade a 
partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades 

 UNID 11.340   

20 

LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, 
tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 
De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

 KG 1.361   

21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvida e maduras, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de 
manuseio e transporte, acondicionada em caixas, 
com 18 unidades pesando aproximadamente 21 kg.  

 KG 1.361   

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

 KG 1.361   

23 
MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 

 KG 1.361   
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com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, 
pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. 

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

 KG 1.361   

25 

PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origens físicas ou 
mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em 
caixa de madeiras (495x355x220)MM, pesando 
aproximadamente 10 kg. 

 KG 510   

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de 
papelão, ondulado com aproximadamente 20 kg. 

 UNID 10.961   

27 

MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, 
tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, 
de boa qualidade, com o cozimento garantido, 
compacto e firme isenta de material terroso, 
parasitos, mofos e sem partes arroxeadas, sem 
folhas e talos. 

 KG 3.747   

28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de resíduos e 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física e mecânica, rachaduras e cortes, 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 

 KG 2.157   

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 
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. 

 KG 630   

30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 
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. 

 UNID 3.645   

31 

PINHA - de primeira, 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. 

 KG 990   

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

 KG 1.350   

33 
CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro 
(Anacardium ccidentale). De primeira, in natura, tipo 
Espada, apresentando grau de maturação, tal que 

 KG 1.361   
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lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas.  

34 

MILHO VERDE (ESPIGA) - 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. Ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

 UNID 4.275   

35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniformes, 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. 

 KG 122   

36 

COUVE-FLOR - de primeira, 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. 

 UNID 1.361   

37 

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. 

 KG 405   

38 
BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de 
médio a grande. 

 KG 405   

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas 
verdes e viçosa, de primeira, 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. 

 KG 789   

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore 
do gênero Pyrus L., pertencente à família Rosaceae. 
Fruto globoso ou deprimido com uma profunda 
depressão no ponto de inserção da haste que o 
prende aos ramos. De coloração verde podendo 
apresentar pequenas manchas amareladas. 

 UNID 4.800   

41 

OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da 
galinha branco tipo extra. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 
unidades, acondicionados em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
DA EMBALAGEM: A embalagem deve conter 
externamente dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de embalagem, data de 
validade, condições de armazenamento, qualidade 
do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 unidade 18.300   

VALOR TOTAL DO LOTE 7 
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Valor total anual após a incidência da taxa R$ (por extenso) 

 

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura. 

 

Declaramos que em nosso preço ofertado estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, para a perfeita execução do 

objeto, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, custos de deslocamento, encargos sociais, fiscais e  

previdenciários, impostos, taxas, combustíveis, administração, seguro e quaisquer outros insumos necessários a assegurar   

adequada execução dos serviços objeto desta contratação, conforme especificações constantes do edital e seus anexos. 

 

Declaramos que a proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 

Certidão de Enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

  

Declaramos que cumpriremos todas as demais condições e requisitos estabelecidos no edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 

007/2022 e seus anexos, bem como as da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/08, Lei Complementar nº 

123/06, Lei Estadual nº 12.525/03, Decreto Estadual nº 45.140/17, e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente 

as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

 

 

Cidade, UF, data 

____________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 039/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no 

endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO Nº 039/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022, 

a(o) ___(NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)____, CNPJ/CPF_______________, sediada (o)_(ENDEREÇO COMPLETO)__, 

declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 039/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022. 

 

 

A empresa____________________________, inscrita no CNPJ nº______________________, por intermédio de seu (sua) 

representante legal o (a) Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº___________e 

do CPF nº_____________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de habilitação no processo supracitado, a inexistência no 

quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal do Paulista-

PE, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes 

políticos. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

 

REF. PROCESSO Nº 039/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022. 

 

 

 

A empresa_________________, inscrita no CNPJ nº______________________, por intermédio de seu (sua) representante 

legal o (a) Sr.(a)______________________________portador da Carteira de Identidade n.º______________, vem, pela 

presente, declarar que, sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das sanções previstas nos incisos III e IV, 

do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, e que não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e 

contratar com a Administração Pública,  bem como se compromete a comunicar qualquer fato superveniente à entrega dos 

documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública e de fato que venha a 

alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à regularidade fiscal e capacidade econômico-

financeira, segundo exposto na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

REF. PROCESSO Nº 039/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022. 
 
 

CNPJ/CPF:  

RAZÃO SOCIAL/NOME:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

MUNICÍPIO:  

SIGLA:   

UP:  

CEP:  

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

CONTA CORRENTE Nº:  

CÓD. DO BANCO:  

 

NOME/Nº AGÊNCIA:  

NOME DO REPRESENTANTE 
QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

 

CARGO QUE OCUPA:  

ESTADO CIVIL:  

RG Nº:  

CPF Nº:  

NACIONALIDADE:  

PROFISSÃO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO Nº 039/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

                                              

 

De um lado a Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos, com sede na Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 

Nº 222 - Maranguape I – Paulista - PE, representada pela Secretária, Srª Kelly Tavares de Moura, brasileira, solteira, 

assistente social, portadora da Cédula de Identidade n° 0737228346 MEX/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 059.684.954-05, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, 

Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, neste ato representada pelo(a) Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula 

de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de 

______, CEP _______ doravante denominada CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços visando 

a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

(ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS QUENTINHAS DA COZINHA COMUNITÁRIA JOSUÉ 

DE CASTRO, consubstanciado nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 

7.892/2013, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada em Diário Oficial, celebram o presente instrumento com 

observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os 

preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão 

Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, mediante sistema de registro de preços elaborado pela pregoeira e equipe, 

instituída por meio da Portaria nº 2164/2021 do dia 12/11/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 
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a) Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS QUENTINHAS DA 

COZINHA COMUNITÁRIA JOSUÉ DE CASTRO, QUE SERÃO DESTINADAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA 

E EXTREMA POBREZA, PRIORITARIAMENTE, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO, SOB 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS e todos os seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta ata de registro de preços a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E 

FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO 

SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

QUENTINHAS DA COZINHA COMUNITÁRIA JOSUÉ DE CASTRO, de acordo com as especificações e nas respectivas 

quantidades.  

 

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I 

do edital e nesta ata de registro de preços, podendo a Administração promover a execução em unidades de acordo com 

suas necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial do FORNECEDOR REGISTRADO são os seguintes: 

 

 

LOTE 1 - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) 

 KG 797   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 161 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

embalado em pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 1126   

3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e 
similares, moída, resfriada, no máximo 10% de sebo 
e gordura, isenta de manchas (sem músculo 
sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de 
vermelho rosado a vermelho pardo, cheiro suave, 
agradável e característico de carnes sãs, ausência de 
agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e 
aditivos intencionais, isento de cheiro rançoso, nem 
deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 681   

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne 
bovina, Tipo 1 qualidade, dessecada, de consistência 
firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada 
em saco plástico transparente, atóxico, e em caixa de 
papelão reforçada e lacrada e estar de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado 
em pacotes de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 594   

5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de 
peles, aponevroses, cartilagens e fragmentos de 
ossos, cheiro suave, agradável e característico de 
carnes sãs, ausência de agentes biológicos 
(microrganismos, vermes), químicos (resíduos de 

 KG 97   
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defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade, deverão estar em conformidade com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 de 
22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução 
ANVISA 105 de 19/05/99. Produto deverá ser 
entregue embalado em pacotes de no máximo 
0,5kg. Entrega quinzenal. 

6 

FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de 
primeira qualidade. A carne bovina deve apresentar-
se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Aspecto físico, cheiro e sabor próprio. Não 
amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. 
DA EMBALAGEM: O produto deverá estar congelado 
e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. A embalagem deverá permanecer 
íntegra por todo o período de validade do produto, 
portanto não deverá apresentar vazamento de 
sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. DA ROTULAGEM: O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. No 
rótulo da embalagem deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 
nome e endereço do abatedouro, constando 
obrigatoriamente registro no SIF; identificação 
completa do produto; data de fabricação, prazo de 
validade, temperatura de estocagem; peso líquido, 
condições de armazenamento. DA VALIDADE: o 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 
dias a partir da data de entrega. Produto deverá ser 
entregue fatiado (tipo bife) embalado em pacotes 
de 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 187   

7 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO- Carne de frango tipo 
peito. Aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas. Deve apresentar escaldamento 
normal e gordura não rançosa, consistência firme 
não amolecida, não deve apresentar formações de 
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações e 
coágulos. Deve ser acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxico resistente, hermeticamente 
fechado, transparente, embalagem individualizada 
de plástico atóxico de 1 kg e embalagem secundária 
de 16 a 30 kg. O produto deverá respeitar o limite de 
percentual de água (máximo de 6%) estabelecido 
pelo Ministério de Agricultura. O transporte do 
produto deverá ser fechado refrigerado conforme 
legislação vigente. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. Além de estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), 
e estar conforme as portarias do Ministério da 

 KG 1275   
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Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 e DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Entrega quinzenal. 

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, 
sem espinha, com 110 a 150gramas cada. Deve estar 
embalados em camadas separadas por filmes 
plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas secas, não violadas, que 
garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 
acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) a embalagem deverá conter 
exatamente os dados de identificação, procedências, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DISPOA e carimbo 
de inspeção do SIF e atender nas especificações 
técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Entrega quinzenal. 

 KG 226   

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de 
carne de frango, com condimentos (carne, água, 
proteína de soja, amido, sal, condimentos naturais, e 
especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e 
boa qualidade, O produto deve ser fabricado com 
matérias prima isenta de matérias terrosas, parasitos 
e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. 
Deve ser acondicionado em recipiente 
hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal). Entrega quinzenal. 

 KG 385   

10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em 
gomos de aproximadamente 90 g, sem pimenta, 
resfriada; recheio magro, embalados em sacos de 
polietileno, hermeticamente fechado e rotulado 
conforme legislação sanitária vigente. Embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99.  Entrega quinzenal. 

 KG 145   

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo 
industrializado obtido exclusivamente com carne de 
peru, desossado, adicionado de ingredientes e 
submetido a um processo de Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 
29/03/1952. As matérias-primas (carnes cruas e 
gorduras) e o produto elaborado (presunto), devem 
ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à 
contaminação ou sofram adição de qualquer 

 KG 70   
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substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de 
identidade e qualidade do presunto cozido. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser 
entregue fatiado e embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

12 

MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80% 
de gordura e leite (lipídeos) produzidos basicamente 
a partir de óleo e/ou gorduras comestíveis podendo 
conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve 
conter estabilizantes ET e ET III, corante CI e CI III, 
conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 
15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. A validade 
deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue em 
embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

 Pcte 250g 920   

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF 
ou SISP, produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco 
creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p. Deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 
Produto deverá ser entregue fatiado e embalado em 
pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 105   

14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida 
de consistência semi-dura e textura homogênea, 
fechada, podendo apresentar poucas e pequenas 
olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e 
levemente adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode 
ter formato cilíndrico, retangular ou esférico; feito 
exclusivamente de leite pasteurizado, possuindo teor 
de CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de 
polietileno, hermeticamente fechado, transparente, 
atóxico, informando no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante e prazo de 
validade e registro no SIF do Ministério da 
Agricultura ou SIE. Ter no mínimo 120 dias de 
validade a partir da data de entrega para ser 
consumido. Produto deverá ser entregue fatiado e 
embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega 
quinzenal. 

 KG 105   

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO 
(MORANGO, CAJÁ, GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E 
CEREAIS) - Produto lácteo resultante da mistura do 
leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, 

 Litro 748   
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reconstituído, concentrado, em pó, integral, 
semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e 
em pó) adicionado ou não de produto(s) ou 
substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e 
outros produtos lácteos. A base Láctea representa 
pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do 
produto. O produto deverá ser entregue em 
embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 02 meses e registro no órgão de 
agricultura competente. Entrega quinzenal. 

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, 
preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e 
xantana, conservador sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional 
Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 374   

17 

IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite 
reconstituído desnatado, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, 
espessantes carragena, gomas guar e xantana, 
conservador sorbato de potássio, acidulante ácido 
cítrico e corantes artificiais bordeaux e amarelo 
crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido 
artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional Porção de 
200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 41   

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de 
leite fermentado, desnatado e adoçado. DA 
EMBALAGEM: O produto deverá estar embalado em 
portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade 
do produto deverá ser de 3 meses. Entrega 
quinzenal. 

 Kg 41   

VALOR TOTAL DO LOTE 1 
 

 
 

LOTE 2 - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, 
goiaba, graviola, manga, maracujá, tangerina, uva) - 
Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico em 
fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres 
de rotulagem data de Fabricação, Prazo de validade e 
Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 671   
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2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho 
de baunilha com recheio sabor chocolate/goiaba 
40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, 
água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, 
estabilizante: goma xantana (INS 415) acidulante: 
ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de 
potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e 
dióxido de titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, 
glucose, clara de ovo, farinha de soja integral, sal, 
estabilizante: monoesterato de glicerina (INS 471), 
umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono 
e digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

 Unid 2340   

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de 
flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não 
amassadas, resistentes, não violados. A embalagem 
deverá 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. 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 
do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem 
400g. Entrega mensal. 

 
Lata com 

400 gr 
561   

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 2808   

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 94   

6 

LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou 
alumínio isenta de ferrugem, resistentes, não 
violados, resistentes. Deverá 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. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

 Lata 32   

7 
ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, 
açúcar refinado, leite em pó, extrato de malte, sal, 

 
Pcte c/ 
400g 

187   
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com no mínimo 7 vitaminas, ferro. Embalagem com 
pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – 
Queijo tipo parmesão, ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data da fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: validade 
mínima de 06 meses a partir da entrega. Entrega 
mensal. 

 Pcte 94   

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem 
animal, embalado em lata ou tetrapak, limpa, isenta 
de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá 
apresentar validade. Entrega mensal. 

 Cx 208   

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado 
em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente, que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Atender as exigências 
do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
origem Animal. Deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

 Lata 112   

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, 
temperatura de saturação superior a 200º C. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
900 ml 

348   

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da 
prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1% 
coloração amarela esverdeado, que possam ser 
novamente tampadas após aberta. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto 
e número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
500 ml 

47   

13 
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, 
longo, constituído de grãos inteiros, unidade máxima 

 Kg 1903   
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de 15%, isento de sujidades, materiais estranhos, 
parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico 
c/ peso líquido de 1kg e embalagem secundária com 
30kg. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 
ano. Entrega mensal. 

14 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de 
açúcar por processo industrial adequado, devendo 
ser fabricado do suco de cana de açúcar, livre de 
fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos 
e de detritos animais ou vegetais. De acordo com a 
sua característica, o açúcar a ser adquirido deverá 
ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 
unidades. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 883   

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 9   

16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de 
moagem de grãos e aveia após limpeza e 
classificação, livre de sujidades, mofo e baixa 
umidade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
200g 

182   

17 

CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de 
milho com sabor natural, obtidos a partir de milho 
sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e 
tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de 
malte, sal refinado, água, adicionados de proteínas 
(mínimo 6%), carboidratos (mínimo 85%). 
Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
320g 

182   

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a 
partir de matéria-prima limpa, isenta de matéria 
terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 

 Kg 30   
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fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega 
mensal. 

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído 
de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida 
em lei, isento de sujidades e misturas de outras 
espécies, acondicionados em sacos plásticos 
resistentes de polietileno com embalagem de 1 kg. 
Fd c/ 30kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 105   

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE 
- embalagem com 200g, Mistura para preparo de 
mingau à base de amido de milho sabor Chocolate 
Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 21   

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR 
TRADICIONAL – Embalagem com 200g. Mistura para 
preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano 
Embalagem de 200g. Entrega mensal. 

 Kg 21   

22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO 
VERDE - Embalagem primária em saco de polietileno 
metalizado de 1kg.Composição Mínima de: Açúcar, 
Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, 
Curau de Milho Verde em Pó. Registro no ministério 
da saúde e validade mínima de 120 dias da data de 
recebimento. Entrega mensal. 

 Kg 14   

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos 
inteiros e sadios, isento de material terroso, 
sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e 
embalagem plástica secundária com 30kg.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 1602   

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, 
lustroso, opaco, constituído de no mínimo 90% de 
grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. 

 Kg 610   
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Maduros, limpos, secos, umidade máxima de 15% e 
atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

25 

MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
1269   

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pote de 

500g 
595   

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco 
processado em grãos crus, inteiros, para o preparo 
de mungunzá, higienizado, com ausência parcial ou 
total do gérmen, sem presença de escarificação 
mecânica ou manual, com aspectos, cor, cheiro e 
sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, 
acondicionados em saco plástico resistente com 
500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
187   

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e 
sadios, isento de material terroso, sujidades misturas 
de outras espécies, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

 Kg 80   
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Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido 
pelo processamento do grão de soja através da ação 
térmica e extrusão, embalagem com 500 gramas. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 60   

30 

FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor 
próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor 
máx. de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten 
seco de 6%p/p. Embalagem 1kg. Entrega mensal. 

 Kg 155   

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de 
sêmola ou semolina com ferro e ácido fólico/ ovos / 
corante natural de urucum ou outras substâncias 
permitidas e submetido a processos tecnológicos 
adequados, composição nutricional: máximo 75 g de 
hidrato de carbono. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
155   

32 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto 
e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
925   

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 1Kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 105   

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de 
alta qualidade rica em proteína, sais minerais, 
carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e 
contaminantes, acondicionada em saco plástico 
transparente, limpo, não violado, embalados em 
pacotes com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega 
mensal. 

 Kg 18   

about:blank
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35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
385   

36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

30   

37 

BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto 
obtido pelo amassamento e cozimento conveniente 
de massa preparada com: farinha de trigo, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal 
(preferencialmente livre de gorduras trans), leite ou 
soro e outros ingredientes que não descaracterizem 
o produto.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
115   

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor 
característicos, textura crocante, embalagem plástica 
de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 60 dias 
a contar da data da entrega. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
437   

39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE 
CHOCOLATE – PACOTE COM 335G farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), 
açúcar, óleo de soja hidrogenado, cacau em pó, 
emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, 
açúcar invertido, sal, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato 
dissódico (INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 
503ii), aromatizantes e estabilizante: lecitina de soja 

 
Pcte de 

355g 
122   
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(INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

40 

BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 
300g. Farinha de Trigo, açúcar, ovos, integrais, 
gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

300g 
122   

41 

BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de 
trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido 
de milho, composição nutricional mínima (100g): 
8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / 
valor calórico 411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
215   

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR 
GOIABA – Peso liquido 30g. Recheio sabor goiaba 
[polpa de goiaba], açúcar cristal, amido acidulante: 
ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, glucose, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 
bicarbonato amônio, estabilizante: Lecitina de soja, 
mono diglicerideos de ácidos graxos, aromatizantes e 
conservador: Propionato de cálcio. Contém Glúten. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 650   

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de 
porção individual a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de 
glicose/açúcar/soro de leite, sal refinado/sal 
refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 375   

44 

BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - 
Açúcar Refinado - Leite Integral - Ovos - Margarina - 
Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. Entrega 
mensal. 

 
Pcte com 

400g 
230   

45 
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de 
trigo/açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido 

 
Pcte com 

400g 
230   
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de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

46 

BOLINHO SABOR 
CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor 
chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio sabor 
chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( 
açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma 
xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 
338), conservador sorbato de potássio (INS 202), 
corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio 
(INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, 
gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de 
ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: 
monoesterato de glicerina (INS 471), umectante 
sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

 Unid 720   

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens 
devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

62   

48 

BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As 
embalagens devem conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 

20und de 
30g 

62   

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco 
de fruta diversos sabores: O produto deverá ser 
isento de gordura e conter no máximo 25mg de 
sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 
02 e 36 (decreto 12.486/78). Ingredientes: água, 
extrato de soja, suco natural, açúcar, acidulante e 

 
Und c/ 
200ml 

720   
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conservante. caixa tetra pack de 200ml com 
canudinho. Validade mínima de 6 meses após a data 
de fabricação. Entrega mensal. 

50 

BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma 
casquinha crocante de waffer, coberta com duas 
camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

 
Pcte c/ 

1kg 
52   

51 

BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, 
chocolate, doce de leite, brigadeiro) - composição 
básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar e outras substâncias permitidas, 
acondicionado em saco plástico impermeável, 
fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega mensal 

 
Pcte c/ 
200g 

375   

52 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e 
moído tipo exportação c/ selo e certificado ABIC, 
embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

 
Pcte com 

250g 
150   

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e 
crocante embalado em plástico resistente. Com 
identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. 
Registro no SSAP ou MS. Embalagem 200g. Entrega 
mensal. 

 kg 60   

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da 
cinnamonum cássia, vulgarmente conhecida como 
canela da China, constituído por cascas de espécimes 
vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência 
deverá estar esgotada. Ausência de sujidades, larvas 
e parasitas. Embalagem de 30g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Tb de 30g 45   

55 

COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de 
endosperma de fruto de coqueiro (cocos nucifera), 
por processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) 
por processos mecânicos, embalagem com 100g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

100g 
90   

56 

CANELA EM PAU - acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 2   
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57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais 
sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
quantidade do produto. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original contendo 50g de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 0,9   

58 

LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco 
pasteurizado e homogeneizado, podendo conter 
conservantes, acidulantes e/ou espressante.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de tetra pack contendo 200ml de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Litro 80   

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-
primas sãs, limpas e de boa qualidade, constituído 
basicamente de carne bovina desidratada, liofilizada 
ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e 
condimentos, podendo conter corante natural. Livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 
(seis) cubos, com pesos líquidos aproximado de 57g. 
O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega mensal. 

 Cx 176   

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de 
matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade, 
constituído basicamente de carne de frango 
desidratada, liofilizada ou em pó, sal, amido de 
milho, gordura vegetal e condimentos, podendo 
conter corante natural. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, com 
pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Cx 176   

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó 
fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser 

 Kg 34   
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entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega 
mensal. 

62 

EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e semente. Será tolerada a adição de 1% de 
açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra 
pak de 0,34kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

 Kg 271   

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, 
ausência de sujidades e impurezas orgânicas, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, 
acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 
kg e embalagem secundária com 10kg. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 39   

64 

LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes 
vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de 
coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos 
a sua espécie, acondicionada em saco plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

 Kg 2   

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / 
água / sal / açúcar. Sem conservantes. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 80   

66 

ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água / 
sal / açúcar. Sem conservantes. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 80   

67 
SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco 
com óleo comestível e sal, isento de conservantes e 
glúten. A embalagem dever ser de lata sem amassos 

 
Lata c/ 
130g 

drenado 
700   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 178 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Entrega mensal. 

68 

GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES - (Morango, 
Uva, Abacaxi e Limão) – Com açúcar, aromatizante, 
podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, 
íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega - Resolução - RE nº 60 de 2002 - Caixa com 
peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

 Cx 350   

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade. Resolução - CNNPA 
nº 12, de 1978. Peso 300gramas (com 20 unidades 
de 15g). Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

80   

70 

MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 
1978. Peso 300 gramas (com 20 unidades de 15g). 
Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

80   

71 

VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com acidez 
de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. 
De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 189   

72 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base 
de sucralose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, 
número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade 
superior a 10 meses. De acordo com a portaria 38 de 
13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). 
Embalagem com 65ml. Entrega mensal. 

 
Frasco de 

65ml 
24   

73 COMINHO – é um tempero encontrado em  Kg 3   
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sementinhas ou em pó. Ele é o ingrediente do 
famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou 
matérias estranhas, embalagem plástica com no 
mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de 
Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, 
embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de 
fabricação. Registro no MS produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC 
n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega mensal. 

 Kg 30   

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser 
constituído de matéria prima de boa qualidade e 
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto de acordo com as normas vigentes. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação. De acordo com a RDC 
n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

 Kg 3   

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel 
impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto.  Deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, 
de 1978. Embalagem aproximada 500g. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

40   

77 

FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém 
Glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

125   

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, 
açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitmina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. 
Contém glutem. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

72   

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferrosos, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. 
Contém glúten. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

105   
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80 

SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite 
integral, açúcar, maltodextrina, minerais (fosfato de 
cálcio, pirosfofato férrico, carbonato de magnésio, 
sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de 
cobre e selenito de sódio), vitaminas (colina, 
vitamina C, inositol, vitamina E, niacina, vitamina A, 
ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina 
K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e 
vitamina B12), espessante goma xantana, 
aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 
Contém glutem. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
350g 

45   

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de 
banana arredondado, composto por bananas, açúcar 
e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

105   

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, 
acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá conter os dados da identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 50 

und 
105   

83 

PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e 
moído, açúcar e sal, não contém glúten. 
Características de acordo com as legislações 
vigentes. CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de 
conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se 
apresentar deformado, quebrado ou amassado. DA 
EMBALAGEM: A embalagem deverá ser plástica, 
resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. 
DA ROTULAGEM: De acordo com a legislação 
vigente. DA VALIDADE: Validade mínima de 06 meses 
no ato da entrega. Entrega mensal. 

 
Cx C/ 56 

Unid 
90   

84 

Molho bolonhesa - é um molho feito com carne 
bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : 
(ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito 
com carne bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  
Entrega mensal. 

 Kg 10   

VALOR TOTAL DO LOTE 2 
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LOTE 3 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, 
cheiro, aspecto e sabor próprio tamanho uniforme, 
isenta de enfermidades com ausência de sujidades, 
parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
acondicionada em sacos plásticos ou de tecidos. 

 KG 700   

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. 
MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto deverá estar 
isento de material terroso e unidade externa 
anormal, livre de resíduos fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. 

 KG 392   

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme 
e intacto, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em caixa de 
madeira (500x305x160) MM, pesando 
aproximadamente 10kg 

 KG 150   

4 

ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido 
e maduro, com polpa firme e intacta e acondicionada 
em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando 
por unidade entre 1 a 1,5kg 

 Unidade 455   

5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias 
estranhas macro e microscopicamente visíveis 

 Kg 465   

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e 
cheiro de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida sem danos físicos ausência de 
sujidades, parasitas, amassões e sinais de 
apodrecimentos. 

 Unidade 7675   

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira 
(musa Paradisíaca) grande erva musácea, cujos 
frutos dispõem-se em cachos. São frutos de grande 
poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta 
procedente de frutificação de planta sã, “in natura”, 
de primeira qualidade de acordo com sua 
especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. 
ORGANOLÉPTICAS: Aspectos: Bagas Alongadas, cor: 
amarelo, levemente esverdeado, Cheiro: Próprio, 
Sabor: Próprio doce. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidade, larvas e parasitos. 

 Unidade 3477   

8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, 
sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes), tamanho conformação 
uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em 
sacos de juta de (830x500) MM, pesando 
aproximadamente 50kg. 

 Kg 1234   

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes), tamanho e conformação uniformes devendo 
ser grauda acondicionada em sacos de juta de 
(830x500)MM, pesando aproximadamente 50kg 

 Kg 414   
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10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de 
polietileno (750x480) MM, pesando 
aproximadamente 20 kg 

 Kg 862   

11 

CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em 
sacos de polietileno (750x480)MM, pesando 
aproximadamente 20 kg. 

 molho 415   

12 

CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 
desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

 Kg 869   

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea 
(SECHIUN EDULE), de fruto verde, comestível 
revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como 
legume. De acordo com as características deve ser 
classificado como de primeira qualidade. Tipo: 
CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: 
Aspectos – alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, 
Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

 Kg 317   

14 

COCO SECO - Inteiro - Fruta oleaginosa,tipo coco 
seco, conforme NTA-57 (Dec. 12.486 de 20/10/78) de 
primeira qualidade, com casca apresentando 
tamanho e conformação uniformes, isenta de 
fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas 
e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.   

 Unidade 189   

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru 
sativum), de flores róseas ou alvas, cuja folha é 
usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. 
De acorde com as suas características deve ser 
classificada como de primeira qualidade. Tipo: 
COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
folhas, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – 
próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidade, larvas e parasitos. 

 molho 330   

16 

GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras.O produto deverá estar isento de 
enfermidades, material terroso,umidade externa 
anormal,isento de fertilizantes,sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de 
manuseio e transporte. 

 Kg 86   

17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do 
gênero Dioscorea (família Dioscoreácea). Estes são 
perenes herbáceas trepadeiras cultivadas para o 
consumo de seus tubérculos amiláceos na África, 
América Latina, Ásia e Oceania. Existem centenas de 
cultivares entre as espécies cultivadas. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, 
compacto e firme, sem rachaduras ou manchas, 
isento de enfermidades e umidade externa anormal. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 

 kg 1009   
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larvas e parasitos. 

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela 
laranjeira (citrus x sinensis), uma árvore da família 
Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a 
tangerina. Características gerais: Casca cor verde, 
odor agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. Laranja Cravo – É o 
fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família rutácea. A laranja é um fruto 
híbrido, criado na antiguidade a partir do 
cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. 

 Unidade 8580   

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira 
(Citrus x sinensis), uma árvore da família Rutaceae. A 
laranja é um fruto híbrido, criado na antiguidade a 
partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades 

 UNID 3780   

20 

LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, 
tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 
De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

 KG 453   

21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvida e maduras, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de 
manuseio e transporte, acondicionada em caixas, 
com 18 unidades pesando aproximadamente 21 kg.  

 KG 453   

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

 KG 453   

23 

MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, 
pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. 

 KG 453   

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

 KG 453   

25 
PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origens físicas ou 

 KG 170   
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mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em 
caixa de madeiras (495x355x220)MM, pesando 
aproximadamente 10 kg. 

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de 
papelão, ondulado com aproximadamente 20 kg. 

 UNID 3653   

27 

MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, 
tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, 
de boa qualidade, com o cozimento garantido, 
compacto e firme isenta de material terroso, 
parasitos, mofos e sem partes arroxeadas, sem 
folhas e talos. 

 KG 1249   

28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de resíduos e 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física e mecânica, rachaduras e cortes, 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 

 KG 719   

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 
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. 

 KG 210   

30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 
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. 

 UNID 1215   

31 

PINHA - de primeira, 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. 

 KG 330   

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

 KG 450   

33 

CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro 
(Anacardium ccidentale). De primeira, in natura, tipo 
Espada, 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.  

 KG 453   

34 

MILHO VERDE (ESPIGA) - 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. Ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

 UNID 1425   
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35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniformes, 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. 

 KG 40   

36 

COUVE-FLOR - de primeira, 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. 

 UNID 453   

37 

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. 

 KG 135   

38 
BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de 
médio a grande. 

 KG 135   

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas 
verdes e viçosa, de primeira, 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. 

 KG 263   

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore 
do gênero Pyrus L., pertencente à família Rosaceae. 
Fruto globoso ou deprimido com uma profunda 
depressão no ponto de inserção da haste que o 
prende aos ramos. De coloração verde podendo 
apresentar pequenas manchas amareladas. 

 UNID 1600   

41 

OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da 
galinha branco tipo extra. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 
unidades, acondicionados em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
DA EMBALAGEM: A embalagem deve conter 
externamente dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de embalagem, data de 
validade, condições de armazenamento, qualidade 
do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 unidade 6100   

VALOR TOTAL DO LOTE 3 
 

 

 

LOTE 4 – LEITES E FÓRMULAS ESPECIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 1 - 
leite parcialmente desnatado, soro de leite 
desproteinizado desmineralizado, maltodextrina, 
soro de leite desmineralizado, óleo de milho, 

 KG 280   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 186 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, 
minerais (carbonato de cálcio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de 
sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-
a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, 
tiamina mononitrato, doridrato de piridoxina, 
acetato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-
glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, 
cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. 
EMBALAGEM COM 800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

2 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 3 - 
leite parcialmente desnatado, soro de leite 
desproteinizado desmineralizado, maltodextrina, 
soro de leite desmineralizado, óleo de milho, 
lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, 
minerais (carbonato de cálcio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de 
sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-
a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, 
tiamina mononitrato, doridrato de piridoxina, 
acetato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-
glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, 
cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. 
EMBALAGEM COM 800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

 KG 320   

3 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 1 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 
desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-
monofosfato, sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato 
de cálcio tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 5-monofosfato, acetato de DL- 
alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 
alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 
pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

 KG 320   
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4 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 2 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 
desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-
monofosfato, sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato 
de cálcio tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 5-monofosfato, acetato de DL- 
alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 
alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 
pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

 KG 320   

5 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 3 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 
desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso ,to cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 
alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 
pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

 KG 280   

6 

FORMULA INFANTIL DESMINERALIZADO - Soro de 
leite desmineralizado*, amido, oleína de palma, 
leite desnatado*, óleo de palmiste, óleo de canola, 
lactose, óleo de milho, minerais (citrato de cálcio, 
cloreto de magnésio, citrato de potássio, cloreto de 
sódio, fosfato de cálcio dibásico, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de 
manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio), 
maltodextrina, óleo de peixe, vitaminas (L-
ascorbato de sódio, bitartarato de colina, mio-
inositol, acetato de DL-α-tocoferila, nicotinamida, 
D-pantotenato de cálcio, tiamina mononitrato, 
acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, 
fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e 
cianocobalamina), L-fenilalanina, óleo de 

 KG 200   
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Mortierella alpina, taurina, L-histidina, L-carnitina, 
emulsificante lecitina de soja e reguladores de 
acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.  

VALOR TOTAL DO LOTE 4  

 

 

LOTE 5 - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) 
embalado em pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 2.393   

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 3.378   

3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e 
similares, moída, resfriada, no máximo 10% de sebo 
e gordura, isenta de manchas (sem músculo 
sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de 
vermelho rosado a vermelho pardo, cheiro suave, 
agradável e característico de carnes sãs, ausência de 
agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e 
aditivos intencionais, isento de cheiro rançoso, nem 
deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e 

 KG 2.045   
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estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne 
bovina, Tipo 1 qualidade, dessecada, de consistência 
firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada 
em saco plástico transparente, atóxico, e em caixa de 
papelão reforçada e lacrada e estar de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado 
em pacotes de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 1.782   

5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de 
peles, aponevroses, cartilagens e fragmentos de 
ossos, cheiro suave, agradável e característico de 
carnes sãs, ausência de agentes biológicos 
(microrganismos, vermes), químicos (resíduos de 
defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade, deverão estar em conformidade com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 de 
22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução 
ANVISA 105 de 19/05/99. Produto deverá ser 
entregue embalado em pacotes de no máximo 
0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 293   

6 

FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de 
primeira qualidade. A carne bovina deve apresentar-
se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Aspecto físico, cheiro e sabor próprio. Não 
amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. 
DA EMBALAGEM: O produto deverá estar congelado 
e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. A embalagem deverá permanecer 
íntegra por todo o período de validade do produto, 
portanto não deverá apresentar vazamento de 
sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. DA ROTULAGEM: O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. No 
rótulo da embalagem deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 

 KG 563   

about:blank
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nome e endereço do abatedouro, constando 
obrigatoriamente registro no SIF; identificação 
completa do produto; data de fabricação, prazo de 
validade, temperatura de estocagem; peso líquido, 
condições de armazenamento. DA VALIDADE: o 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 
dias a partir da data de entrega. Produto deverá ser 
entregue fatiado (tipo bife) embalado em pacotes 
de 2kg. Entrega quinzenal. 

7 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Carne de frango tipo 
peito. Aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas. Deve apresentar escaldamento 
normal e gordura não rançosa, consistência firme 
não amolecida, não deve apresentar formações de 
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações e 
coágulos. Deve ser acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxico resistente, hermeticamente 
fechado, transparente, embalagem individualizada 
de plástico atóxico de 1 kg e embalagem secundária 
de 16 a 30 kg. O produto deverá respeitar o limite de 
percentual de água (máximo de 6%) estabelecido 
pelo Ministério de Agricultura. O transporte do 
produto deverá ser fechado refrigerado conforme 
legislação vigente. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. Além de estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), 
e estar conforme as portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 e DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Entrega quinzenal. 

 KG 3.827   

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, 
sem espinha, com 110 a 150gramas cada. Deve estar 
embalados em camadas separadas por filmes 
plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas secas, não violadas, que 
garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 
acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) a embalagem deverá conter 
exatamente os dados de identificação, procedências, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DISPOA e carimbo 
de inspeção do SIF e atender nas especificações 
técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Entrega quinzenal. 

 KG 680   

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de 
carne de frango, com condimentos (carne, água, 
proteína de soja, amido, sal, condimentos naturais, e 
especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e 
boa qualidade, O produto deve ser fabricado com 
matérias prima isenta de matérias terrosas, parasitos 
e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. 

 KG 1.155   
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Deve ser acondicionado em recipiente 
hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal). Entrega quinzenal. 

10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em 
gomos de aproximadamente 90 g, sem pimenta, 
resfriada; recheio magro, embalados em sacos de 
polietileno, hermeticamente fechado e rotulado 
conforme legislação sanitária vigente. Embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99.  Entrega quinzenal. 

 KG 435   

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo 
industrializado obtido exclusivamente com carne de 
peru, desossado, adicionado de ingredientes e 
submetido a um processo de Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 
29/03/1952. As matérias-primas (carnes cruas e 
gorduras) e o produto elaborado (presunto), devem 
ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à 
contaminação ou sofram adição de qualquer 
substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de 
identidade e qualidade do presunto cozido. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser 
entregue fatiado e embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 210   

12 

MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80% 
de gordura e leite (lipídeos) produzidos basicamente 
a partir de óleo e/ou gorduras comestíveis podendo 
conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve 
conter estabilizantes ET e ET III, corante CI e CI III, 
conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 
15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. A validade 
deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue em 
embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

 Pcte 250g 2.760   

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF 
ou SISP, produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco 
creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p. Deverá ser entregue em 

 KG 315   
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embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 
Produto deverá ser entregue fatiado e embalado em 
pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida 
de consistência semi-dura e textura homogênea, 
fechada, podendo apresentar poucas e pequenas 
olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e 
levemente adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode 
ter formato cilíndrico, retangular ou esférico; feito 
exclusivamente de leite pasteurizado, possuindo teor 
de CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de 
polietileno, hermeticamente fechado, transparente, 
atóxico, informando no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante e prazo de 
validade e registro no SIF do Ministério da 
Agricultura ou SIE. Ter no mínimo 120 dias de 
validade a partir da data de entrega para ser 
consumido. Produto deverá ser entregue fatiado e 
embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega 
quinzenal. 

 KG 315   

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO 
(MORANGO, CAJÁ, GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E 
CEREAIS) - Produto lácteo resultante da mistura do 
leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, 
reconstituído, concentrado, em pó, integral, 
semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e 
em pó) adicionado ou não de produto(s) ou 
substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e 
outros produtos lácteos. A base Láctea representa 
pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do 
produto. O produto deverá ser entregue em 
embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 02 meses e registro no órgão de 
agricultura competente. Entrega quinzenal. 

 Litro 2.247   

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, 
preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e 
xantana, conservador sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional 
Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 1.124   

17 
IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite 
reconstituído desnatado, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, 

 Litro 125   
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espessantes carragena, gomas guar e xantana, 
conservador sorbato de potássio, acidulante ácido 
cítrico e corantes artificiais bordeaux e amarelo 
crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido 
artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional Porção de 
200ml. Entrega quinzenal. 

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de 
leite fermentado, desnatado e adoçado. DA 
EMBALAGEM: O produto deverá estar embalado em 
portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade 
do produto deverá ser de 3 meses. Entrega 
quinzenal. 

 Kg 125   

VALOR TOTAL DO LOTE 5 
 

 
 

LOTE 6 - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, 
goiaba, graviola, manga, maracujá, tangerina, uva) - 
Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico em 
fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres 
de rotulagem data de Fabricação, Prazo de validade e 
Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 2.014   

2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho 
de baunilha com recheio sabor chocolate/goiaba 
40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, 
água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, 
estabilizante: goma xantana (INS 415) acidulante: 
ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de 
potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e 
dióxido de titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, 
glucose, clara de ovo, farinha de soja integral, sal, 
estabilizante: monoesterato de glicerina (INS 471), 
umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono 
e digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

 Unid 7.020   

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de 
flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não 
amassadas, resistentes, não violados. A embalagem 
deverá 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 

 
Lata com 

400 gr 
1.685   
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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 
do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem 
400g. Entrega mensal. 

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 8.424   

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 284   

6 

LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou 
alumínio isenta de ferrugem, resistentes, não 
violados, resistentes. Deverá 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. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

 Lata 96   

7 

ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, 
açúcar refinado, leite em pó, extrato de malte, sal, 
com no mínimo 7 vitaminas, ferro. Embalagem com 
pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

563   

8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – 
Queijo tipo parmesão, ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data da fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: validade 
mínima de 06 meses a partir da entrega. Entrega 
mensal. 

 Pcte 284   

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem 
animal, embalado em lata ou tetrapak, limpa, isenta 
de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá 
apresentar validade. Entrega mensal. 

 Cx 626   

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado 
em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente, que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter 

 Lata 338   
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externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Atender as exigências 
do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
origem Animal. Deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, 
temperatura de saturação superior a 200º C. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
900 ml 

1.044   

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da 
prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1% 
coloração amarela esverdeado, que possam ser 
novamente tampadas após aberta. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto 
e número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
500 ml 

141   

13 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, 
longo, constituído de grãos inteiros, unidade máxima 
de 15%, isento de sujidades, materiais estranhos, 
parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico 
c/ peso líquido de 1kg e embalagem secundária com 
30kg. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 
ano. Entrega mensal. 

 Kg 5.711   

14 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de 
açúcar por processo industrial adequado, devendo 
ser fabricado do suco de cana de açúcar, livre de 
fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos 
e de detritos animais ou vegetais. De acordo com a 
sua característica, o açúcar a ser adquirido deverá 
ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 
unidades. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 2.652   

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 

 Kg 27   
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nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1kg. Entrega 
mensal. 

16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de 
moagem de grãos e aveia após limpeza e 
classificação, livre de sujidades, mofo e baixa 
umidade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
200g 

548   

17 

CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de 
milho com sabor natural, obtidos a partir de milho 
sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e 
tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de 
malte, sal refinado, água, adicionados de proteínas 
(mínimo 6%), carboidratos (mínimo 85%). 
Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
320g 

548   

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a 
partir de matéria-prima limpa, isenta de matéria 
terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega 
mensal. 

 Kg 90   

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído 
de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida 
em lei, isento de sujidades e misturas de outras 
espécies, acondicionados em sacos plásticos 
resistentes de polietileno com embalagem de 1 kg. 
Fd c/ 30kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 315   

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE 
- embalagem com 200g, Mistura para preparo de 
mingau à base de amido de milho sabor Chocolate 
Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 65   

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR 
TRADICIONAL – Embalagem com 200g. Mistura para 
preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto 

 Kg 65   
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deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano 
Embalagem de 200g. Entrega mensal. 

22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO 
VERDE - Embalagem primária em saco de polietileno 
metalizado de 1kg.Composição Mínima de: Açúcar, 
Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, 
Curau de Milho Verde em Pó. Registro no ministério 
da saúde e validade mínima de 120 dias da data de 
recebimento. Entrega mensal. 

 Kg 42   

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos 
inteiros e sadios, isento de material terroso, 
sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e 
embalagem plástica secundária com 30kg.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 4.808   

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, 
lustroso, opaco, constituído de no mínimo 90% de 
grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. 
Maduros, limpos, secos, umidade máxima de 15% e 
atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 1.830   

25 

MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
3.807   

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 

 
Pote de 

500g 
1.785   
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entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco 
processado em grãos crus, inteiros, para o preparo 
de mungunzá, higienizado, com ausência parcial ou 
total do gérmen, sem presença de escarificação 
mecânica ou manual, com aspectos, cor, cheiro e 
sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, 
acondicionados em saco plástico resistente com 
500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
563   

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e 
sadios, isento de material terroso, sujidades misturas 
de outras espécies, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 240   

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido 
pelo processamento do grão de soja através da ação 
térmica e extrusão, embalagem com 500 gramas. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 180   

30 

FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor 
próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor 
máx. de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten 
seco de 6%p/p. Embalagem 1kg. Entrega mensal. 

 Kg 465   

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de 
sêmola ou semolina com ferro e ácido fólico/ ovos / 
corante natural de urucum ou outras substâncias 
permitidas e submetido a processos tecnológicos 
adequados, composição nutricional: máximo 75 g de 
hidrato de carbono. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 

 
Pcte de 

500g 
465   
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data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

32 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto 
e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
2.775   

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 1Kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 315   

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de 
alta qualidade rica em proteína, sais minerais, 
carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e 
contaminantes, acondicionada em saco plástico 
transparente, limpo, não violado, embalados em 
pacotes com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega 
mensal. 

 Kg 54   

35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
1.155   

36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

90   

37 BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto  Pcte de 345   
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obtido pelo amassamento e cozimento conveniente 
de massa preparada com: farinha de trigo, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal 
(preferencialmente livre de gorduras trans), leite ou 
soro e outros ingredientes que não descaracterizem 
o produto.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

350g 

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor 
característicos, textura crocante, embalagem plástica 
de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 60 dias 
a contar da data da entrega. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
1.313   

39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE 
CHOCOLATE – PACOTE COM 335G farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), 
açúcar, óleo de soja hidrogenado, cacau em pó, 
emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, 
açúcar invertido, sal, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato 
dissódico (INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 
503ii), aromatizantes e estabilizante: lecitina de soja 
(INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

355g 
366   

40 

BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 
300g. Farinha de Trigo, açúcar, ovos, integrais, 
gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

300g 
366   

41 

BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de 
trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido 
de milho, composição nutricional mínima (100g): 
8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / 
valor calórico 411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
645   

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR 
GOIABA – Peso liquido 30g. Recheio sabor goiaba 
[polpa de goiaba], açúcar cristal, amido acidulante: 
ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, glucose, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 

 Unid 1.950   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 201 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

bicarbonato amônio, estabilizante: Lecitina de soja, 
mono diglicerideos de ácidos graxos, aromatizantes e 
conservador: Propionato de cálcio. Contém Glúten. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de 
porção individual a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de 
glicose/açúcar/soro de leite, sal refinado/sal 
refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 1.125   

44 

BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - 
Açúcar Refinado - Leite Integral - Ovos - Margarina - 
Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. Entrega 
mensal. 

 
Pcte com 

400g 
690   

45 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de 
trigo/açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido 
de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte com 

400g 
690   

46 

BOLINHO SABOR 
CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor 
chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio sabor 
chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( 
açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma 
xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 
338), conservador sorbato de potássio (INS 202), 
corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio 
(INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, 
gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de 
ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: 

 Unid 2.160   
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monoesterato de glicerina (INS 471), umectante 
sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens 
devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

188   

48 

BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As 
embalagens devem conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 

20und de 
30g 

188   

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco 
de fruta diversos sabores: O produto deverá ser 
isento de gordura e conter no máximo 25mg de 
sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 
02 e 36 (decreto 12.486/78). Ingredientes: água, 
extrato de soja, suco natural, açúcar, acidulante e 
conservante. caixa tetra pack de 200ml com 
canudinho. Validade mínima de 6 meses após a data 
de fabricação. Entrega mensal. 

 
Und c/ 
200ml 

2.160   

50 

BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma 
casquinha crocante de waffer, coberta com duas 
camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

 
Pcte c/ 

1kg 
158   

51 

BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, 
chocolate, doce de leite, brigadeiro) - composição 
básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar e outras substâncias permitidas, 
acondicionado em saco plástico impermeável, 
fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega mensal 

 
Pcte c/ 
200g 

1.125   

52 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e 
moído tipo exportação c/ selo e certificado ABIC, 
embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

 
Pcte com 

250g 
453   

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e 
crocante embalado em plástico resistente. Com 
identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. 
Registro no SSAP ou MS. Embalagem 200g. Entrega 
mensal. 

 kg 180   

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da 
cinnamonum cássia, vulgarmente conhecida como 
canela da China, constituído por cascas de espécimes 
vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência 
deverá estar esgotada. Ausência de sujidades, larvas 
e parasitas. Embalagem de 30g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 

 Tb de 30g 135   
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Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

55 

COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de 
endosperma de fruto de coqueiro (cocos nucifera), 
por processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) 
por processos mecânicos, embalagem com 100g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

100g 
270   

56 

CANELA EM PAU - acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 6,2   

57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais 
sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
quantidade do produto. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original contendo 50g de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 2,7   

58 

LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco 
pasteurizado e homogeneizado, podendo conter 
conservantes, acidulantes e/ou espressante.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de tetra pack contendo 200ml de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Litro 240   

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-
primas sãs, limpas e de boa qualidade, constituído 
basicamente de carne bovina desidratada, liofilizada 
ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e 
condimentos, podendo conter corante natural. Livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos 

 Cx 528   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 204 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 
(seis) cubos, com pesos líquidos aproximado de 57g. 
O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega mensal. 

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de 
matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade, 
constituído basicamente de carne de frango 
desidratada, liofilizada ou em pó, sal, amido de 
milho, gordura vegetal e condimentos, podendo 
conter corante natural. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, com 
pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Cx 528   

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó 
fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 102   

62 

EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e semente. Será tolerada a adição de 1% de 
açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra 
pak de 0,34kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

 Kg 813   

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, 
ausência de sujidades e impurezas orgânicas, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, 
acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 
kg e embalagem secundária com 10kg. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 119   

64 LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes  Kg 6,2   
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vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de 
coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos 
a sua espécie, acondicionada em saco plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / 
água / sal / açúcar. Sem conservantes. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 240   

66 

ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água / 
sal / açúcar. Sem conservantes. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 240   

67 

SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco 
com óleo comestível e sal, isento de conservantes e 
glúten. A embalagem dever ser de lata sem amassos 
com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Entrega mensal. 

 
Lata c/ 
130g 

drenado 
2.100   

68 

GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES (Morango, 
Uva, Abacaxi e Limão) – Com açúcar, aromatizante, 
podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, 
íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega - Resolução - RE nº 60 de 2002 - Caixa com 
peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

 Cx 1.050   

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade. Resolução - CNNPA 
nº 12, de 1978. Peso 300gramas (com 20 unidades 
de 15g). Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

240   

70 
MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 

 
Pcte / 
300g 

240   
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atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 
1978. Peso 300 gramas (com 20 unidades de 15g). 
Entrega mensal. 

71 

VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com acidez 
de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. 
De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 567   

72 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base 
de sucralose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, 
número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade 
superior a 10 meses. De acordo com a portaria 38 de 
13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). 
Embalagem com 65ml. Entrega mensal. 

 
Frasco de 

65ml 
72   

73 

COMINHO – é um tempero encontrado em 
sementinhas ou em pó. Ele é o ingrediente do 
famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou 
matérias estranhas, embalagem plástica com no 
mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 9   

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de 
Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, 
embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de 
fabricação. Registro no MS produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC 
n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega mensal. 

 Kg 90   

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser 
constituído de matéria prima de boa qualidade e 
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto de acordo com as normas vigentes. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação. De acordo com a RDC 
n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

 Kg 9   

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel 
impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 

 
Pcte c/ 
500g 

120   
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identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto.  Deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, 
de 1978. Embalagem aproximada 500g. Entrega 
mensal. 

77 

FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém 
Glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

375   

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, 
açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitmina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. 
Contém glutem. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

216   

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferrosos, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. 
Contém glúten. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

315   

80 

SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite 
integral, açúcar, maltodextrina, minerais (fosfato de 
cálcio, pirosfofato férrico, carbonato de magnésio, 
sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de 
cobre e selenito de sódio), vitaminas (colina, 
vitamina C, inositol, vitamina E, niacina, vitamina A, 
ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina 
K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e 
vitamina B12), espessante goma xantana, 
aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 
Contém glutem. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
350g 

135   

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de 
banana arredondado, composto por bananas, açúcar 
e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

315   

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, 
acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá conter os dados da identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 50 

und 
315   

83 
PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e 
moído, açúcar e sal, não contém glúten. 
Características de acordo com as legislações 

 
Cx C/ 56 

Unid 
270   

about:blank
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vigentes. CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de 
conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se 
apresentar deformado, quebrado ou amassado. DA 
EMBALAGEM: A embalagem deverá ser plástica, 
resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. 
DA ROTULAGEM: De acordo com a legislação 
vigente. DA VALIDADE: Validade mínima de 06 meses 
no ato da entrega. Entrega mensal. 

84 

MOLHO BOLONHESA - é um molho feito com carne 
bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : 
(ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito 
com carne bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  
Entrega mensal. 

 Kg 30   

VALOR TOTAL DO LOTE 6 
 

 
 

LOTE 7 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, 
cheiro, aspecto e sabor próprio tamanho uniforme, 
isenta de enfermidades com ausência de sujidades, 
parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
acondicionada em sacos plásticos ou de tecidos. 

 KG 2.100   

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. 
MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto deverá estar 
isento de material terroso e unidade externa 
anormal, livre de resíduos fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. 

 KG 1.178   

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme 
e intacto, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em caixa de 
madeira (500x305x160) MM, pesando 
aproximadamente 10kg 

 KG 452   

4 

ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido 
e maduro, com polpa firme e intacta e acondicionada 
em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando 
por unidade entre 1 a 1,5kg 

 Unidade 1.365   

about:blank
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5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias 
estranhas macro e microscopicamente visíveis 

 Kg 1.395   

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e 
cheiro de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida sem danos físicos ausência de 
sujidades, parasitas, amassões e sinais de 
apodrecimentos. 

 Unidade 23.025   

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira 
(musa Paradisíaca) grande erva musácea, cujos 
frutos dispõem-se em cachos. São frutos de grande 
poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta 
procedente de frutificação de planta sã, “in natura”, 
de primeira qualidade de acordo com sua 
especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. 
ORGANOLÉPTICAS: Aspectos: Bagas Alongadas, cor: 
amarelo, levemente esverdeado, Cheiro: Próprio, 
Sabor: Próprio doce. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidade, larvas e parasitos. 

 Unidade 10.433   

8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, 
sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes), tamanho conformação 
uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em 
sacos de juta de (830x500) MM, pesando 
aproximadamente 50kg. 

 Kg 3.704   

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes), tamanho e conformação uniformes devendo 
ser grauda acondicionada em sacos de juta de 
(830x500)MM, pesando aproximadamente 50kg 

 Kg 1.244   

10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de 
polietileno (750x480) MM, pesando 
aproximadamente 20 kg 

 Kg 2.586   

11 

CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em 
sacos de polietileno (750x480)MM, pesando 
aproximadamente 20 kg. 

 molho 1.245   

12 

CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 
desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

 Kg 2.609   

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea 
(SECHIUN EDULE), de fruto verde, comestível 
revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como 
legume. De acordo com as características deve ser 
classificado como de primeira qualidade. Tipo: 
CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: 
Aspectos – alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, 
Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

 Kg 954   

14 

COCO SECO - INTEIRO - Fruta oleaginosa,tipo coco 
seco, conforme NTA-57 (Dec. 12.486 de 20/10/78) de 
primeira qualidade, com casca apresentando 
tamanho e conformação uniformes, isenta de 

 Unidade 567   
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fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas 
e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.   

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru 
sativum), de flores róseas ou alvas, cuja folha é 
usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. 
De acorde com as suas características deve ser 
classificada como de primeira qualidade. Tipo: 
COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
folhas, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – 
próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidade, larvas e parasitos. 

 molho 992   

16 

GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras.O produto deverá estar isento de 
enfermidades, material terroso,umidade externa 
anormal,isento de fertilizantes,sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de 
manuseio e transporte. 

 Kg 261   

17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do 
gênero Dioscorea (família Dioscoreácea). Estes são 
perenes herbáceas trepadeiras cultivadas para o 
consumo de seus tubérculos amiláceos na África, 
América Latina, Ásia e Oceania. Existem centenas de 
cultivares entre as espécies cultivadas. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, 
compacto e firme, sem rachaduras ou manchas, 
isento de enfermidades e umidade externa anormal. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 kg 3.027   

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela 
laranjeira (citrus x sinensis), uma árvore da família 
Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a 
tangerina. Características gerais: Casca cor verde, 
odor agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. Laranja Cravo – É o 
fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família rutácea. A laranja é um fruto 
híbrido, criado na antiguidade a partir do 
cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. 

 Unidade 25.740   

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira 
(Citrus x sinensis), uma árvore da família Rutaceae. A 
laranja é um fruto híbrido, criado na antiguidade a 
partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades 

 UNID 11.340   

20 
LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, 

 KG 1.361   
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tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 
De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvida e maduras, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de 
manuseio e transporte, acondicionada em caixas, 
com 18 unidades pesando aproximadamente 21 kg.  

 KG 1.361   

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

 KG 1.361   

23 

MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, 
pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. 

 KG 1.361   

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

 KG 1.361   

25 

PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origens físicas ou 
mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em 
caixa de madeiras (495x355x220)MM, pesando 
aproximadamente 10 kg. 

 KG 510   

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de 
papelão, ondulado com aproximadamente 20 kg. 

 UNID 10.961   

27 

MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, 
tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, 
de boa qualidade, com o cozimento garantido, 
compacto e firme isenta de material terroso, 
parasitos, mofos e sem partes arroxeadas, sem 
folhas e talos. 

 KG 3.747   

28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de resíduos e 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física e mecânica, rachaduras e cortes, 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 

 KG 2.157   

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 
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. 

 KG 630   
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30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 
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. 

 UNID 3.645   

31 

PINHA - de primeira, 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. 

 KG 990   

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

 KG 1.350   

33 

CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro 
(Anacardium ccidentale). De primeira, in natura, tipo 
Espada, 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.  

 KG 1.361   

34 

MILHO VERDE (ESPIGA) - 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. Ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

 UNID 4.275   

35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniformes, 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. 

 KG 122   

36 

COUVE-FLOR - de primeira, 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. 

 UNID 1.361   

37 

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. 

 KG 405   

38 
BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de 
médio a grande. 

 KG 405   

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas 
verdes e viçosa, de primeira, 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. 

 KG 789   

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore 
do gênero Pyrus L., pertencente à família Rosaceae. 
Fruto globoso ou deprimido com uma profunda 
depressão no ponto de inserção da haste que o 
prende aos ramos. De coloração verde podendo 
apresentar pequenas manchas amareladas. 

 UNID 4.800   
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41 

OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da 
galinha branco tipo extra. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 
unidades, acondicionados em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
DA EMBALAGEM: A embalagem deve conter 
externamente dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de embalagem, data de 
validade, condições de armazenamento, qualidade 
do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 unidade 18.300   

VALOR TOTAL DO LOTE 7 
 

 

 

3.2. O valor total da presente ata é de R$_________________. 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, 

porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente ata de registro de preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo fazê-lo por meio de outra 

licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, 

garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

5.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier. 

 

5.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização. 
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5.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA 

 

6.1. Materiais estocáveis são todos aqueles mantidos em estoque, e serão entregues em horário e dia a ser combinado com 

a Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos, conforme necessidade da demanda e deverão ser conservados em 

temperatura ambiente, nos horários de 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. com entrega 

conforme abaixo: 

  

LOCAL ENDEREÇO 
RESPONSÁVEL(IS) PELO 

RECEBIMENTO 

Casa de Acolhimento Vó Raimunda I Rua Gameleira N.3569, Janga, Paulista, PE. Maria Cibelly. 

Casa de Acolhimento Vó Raimunda II 
Rua Ulisses Narciso Dornelas N. 65, Nossa 
senhora da Conceição, Paulista, PE. 

Mércia Baracho. 

Cozinha Comunitária 
Rua Arquiteta José Geraldo Castro Paes 
N°1150 – Nossa Senhora do Ó – Paulista – PE. 

Philipe Magalhães ou Cássia 
Vila Nova Ferreira. 

RESPECTIVO HORÁRIO Dias úteis, no horário das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 

 
 
6.2. Alimentos perecíveis são todos aqueles que têm alta quantidade de água e nutrientes e necessitam de refrigeração ou 

congelamento para terem uma vida útil longa, com entrega CENTRAL no local previamente comunicado pela SECRETARIA 

DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS, conforme ITEM 25.1 do presente edital. 

 

6.3. Fornecimento de gêneros alimentícios realizar-se-á mediante a solicitação da SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E 

DIREITOS HUMANOS, com entrega no local conforme especificados no presente termo conforme ITEM. 

 

6.4. Entrega dos gêneros alimentícios não perecíveis é mensal, nas quantidades, horário e dia a ser combinado conforme 

necessidade da demanda informada pela Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos. 

 

6.5. Na entrega dos produtos será observado que os rótulos (quando houver) devem ser identificados com data de 

validade. 

 

6.6. Conforme o ato da contratação será entregue ao fornecedor o cronograma de entregas, estabelecido pela Secretaria 

de Políticas Sociais e Direitos Humanos. Os Hortifrutigranjeiros serão entregues semanalmente, os alimentos perecíveis 

quinzenalmente e os alimentos não perecíveis mensalmente. 

 

6.7. O prazo entre o período da entrega realizada pela contratante e a efetivação da entrega será de 08 (oito) dias. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital. 

 

7.2. O subempenho, deverá ser efetuado com apresentação de todas as comandas inerentes ao mês corrente, podendo o 

citado subempenho ser enviado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente para pagamento ao fornecedor, SALVO fato 

imprevisível. 

 

7.3. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o 

recebimento do objeto deste edital e de acordo com a quantidade efetivamente entregue. 

 

7.4. A Secretaria Municipal de POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS e o seu FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, reserva-se no direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com as condições 

e especificações constantes no termo de referência (ANEXO I). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

8.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

8.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

8.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste edital; 

8.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

8.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

8.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas no termo de referência; 

8.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões 

de sua não adequação aos termos contratuais. 

8.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

8.1.9. O recebimento do objeto deste edital será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 
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9.1.1. Obedecer às especificações constantes no termo de referência (ANEXO I); 

9.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao 

cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

9.1.3. Realizar a entrega dentro do prazo estipulado; 

9.1.4. O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração 

contratual; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

9.1.6.  Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela 

urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste edital; 

9.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93, atualizada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

10.1. É participante deste registro de preços, apenas a Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos do 

Paulista. 

 

10.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preços oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 9.488/2018; 

 

11.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 
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11.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

11.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

11.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1. À Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos do Paulista, órgão gestor da ata de registro de preços, 

é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

12.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

12.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

12.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

12.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

12.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preço; 

12.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

13.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 
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13.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

13.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

13.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

13.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

13.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente 

caracterizada em relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/detentor da ata, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem 

ao registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, 

nos termos da Lei nº 8.666/93.  
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o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço 

registrado após 01 (um) dia da publicação.  

 

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto desta ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no mercado. 

 

15.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ata e iniciar outro processo licitatório. 

  

15.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da ata serão publicados na imprensa 

oficial e divulgados em meio eletrônico.  

 

15.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes 

no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

15.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá cancelar o 

registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e 

adjudicação para esse fim.  

 

15.3. Durante o período de validade da ata de registro de preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  

 

15.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre 

mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da ata de registro de preços.  

 

15.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ata.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

16.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades 

legalmente estabelecidas. 

 

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

 

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso;  

b) Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) Pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se 

como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 

 

16.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

02 (dois) anos. 

 

16.4. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

 

16.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos I e II 

do item 16.2. 

 

a) Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento;  

b) Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 

da rejeição, com a notificação devida; 
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c) Pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no 

edital. 

 

16.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couberem às demais penalidades referidas 

no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez 

por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 

para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ORGÃO 

GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2022. 

 

 

 

Srª Kelly Tavares de Moura                                                                                                         Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos                   
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ANEXO IX 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ____/2021 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULAS 

NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS UNIDADES E SERVIÇOS VINCULADOS A 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) E 

PARA O DESENVOLVIMENTO DAS QUENTINHAS DA 

COZINHA COMUNITÁRIA JOSUÉ DE CASTRO QUE, 

ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS 

HUMANOS E, DO OUTRO LADO A EMPRESA 

___________, NA FORMA ABAIXO:  

 

De um lado a Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos, com sede na Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 

Nº 222 - Maranguape I – Paulista - PE, representada pela Secretária, Srª Kelly Tavares de Moura, brasileira, solteira, 

assistente social, portadora da Cédula de Identidade n° 0737228346 MEX/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 059.684.954-05, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de _________, 

Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, neste ato representada pelo(a) Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula 

de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de 

______, CEP _______ doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente instrumento 

contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

007/2022, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, 

aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos 

de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
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7.892/2013, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no 

pregão para registro de preços, e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com 

observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os 

preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão 

eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, mediante SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS elaborado pela pregoeira e 

equipe, instituída por meio da Portaria nº 2164/2021 do dia 12/11/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, cujo objeto consiste na FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

(ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS QUENTINHAS DA COZINHA COMUNITÁRIA 

JOSUÉ DE CASTRO, QUE SERÃO DESTINADAS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, 

PRIORITARIAMENTE, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 

DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS, com todos os seus anexos; 

b) Ata de Registro de preços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E FÓRMULAS 

NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS QUENTINHAS 

DA COZINHA COMUNITÁRIA JOSUÉ DE CASTRO, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em 

conformidade com o termo de referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: _________________________.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ ( _____________________), conforme proposta da 

contratada e seguinte descrição: 
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LOTE 1 - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) 
embalado em pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 797   

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 1126   

3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e 
similares, moída, resfriada, no máximo 10% de sebo 
e gordura, isenta de manchas (sem músculo 
sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de 
vermelho rosado a vermelho pardo, cheiro suave, 
agradável e característico de carnes sãs, ausência de 
agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e 
aditivos intencionais, isento de cheiro rançoso, nem 
deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 

 KG 681   
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Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne 
bovina, Tipo 1 qualidade, dessecada, de consistência 
firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada 
em saco plástico transparente, atóxico, e em caixa de 
papelão reforçada e lacrada e estar de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado 
em pacotes de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 594   

5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de 
peles, aponevroses, cartilagens e fragmentos de 
ossos, cheiro suave, agradável e característico de 
carnes sãs, ausência de agentes biológicos 
(microrganismos, vermes), químicos (resíduos de 
defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade, deverão estar em conformidade com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 de 
22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução 
ANVISA 105 de 19/05/99. Produto deverá ser 
entregue embalado em pacotes de no máximo 
0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 97   

6 

FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de 
primeira qualidade. A carne bovina deve apresentar-
se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Aspecto físico, cheiro e sabor próprio. Não 
amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. 
DA EMBALAGEM: O produto deverá estar congelado 
e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. A embalagem deverá permanecer 
íntegra por todo o período de validade do produto, 
portanto não deverá apresentar vazamento de 
sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. DA ROTULAGEM: O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. No 
rótulo da embalagem deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 
nome e endereço do abatedouro, constando 
obrigatoriamente registro no SIF; identificação 
completa do produto; data de fabricação, prazo de 
validade, temperatura de estocagem; peso líquido, 
condições de armazenamento. DA VALIDADE: o 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 
dias a partir da data de entrega. Produto deverá ser 
entregue fatiado (tipo bife) embalado em pacotes 

 KG 187   
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de 2kg. Entrega quinzenal. 

7 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO- Carne de frango tipo 
peito. Aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas. Deve apresentar escaldamento 
normal e gordura não rançosa, consistência firme 
não amolecida, não deve apresentar formações de 
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações e 
coágulos. Deve ser acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxico resistente, hermeticamente 
fechado, transparente, embalagem individualizada 
de plástico atóxico de 1 kg e embalagem secundária 
de 16 a 30 kg. O produto deverá respeitar o limite de 
percentual de água (máximo de 6%) estabelecido 
pelo Ministério de Agricultura. O transporte do 
produto deverá ser fechado refrigerado conforme 
legislação vigente. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. Além de estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), 
e estar conforme as portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 e DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Entrega quinzenal. 

 KG 1275   

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, 
sem espinha, com 110 a 150gramas cada. Deve estar 
embalados em camadas separadas por filmes 
plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas secas, não violadas, que 
garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 
acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) a embalagem deverá conter 
exatamente os dados de identificação, procedências, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DISPOA e carimbo 
de inspeção do SIF e atender nas especificações 
técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Entrega quinzenal. 

 KG 226   

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de 
carne de frango, com condimentos (carne, água, 
proteína de soja, amido, sal, condimentos naturais, e 
especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e 
boa qualidade, O produto deve ser fabricado com 
matérias prima isenta de matérias terrosas, parasitos 
e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. 
Deve ser acondicionado em recipiente 
hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal). Entrega quinzenal. 

 KG 385   
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10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em 
gomos de aproximadamente 90 g, sem pimenta, 
resfriada; recheio magro, embalados em sacos de 
polietileno, hermeticamente fechado e rotulado 
conforme legislação sanitária vigente. Embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99.  Entrega quinzenal. 

 KG 145   

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo 
industrializado obtido exclusivamente com carne de 
peru, desossado, adicionado de ingredientes e 
submetido a um processo de Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 
29/03/1952. As matérias-primas (carnes cruas e 
gorduras) e o produto elaborado (presunto), devem 
ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à 
contaminação ou sofram adição de qualquer 
substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de 
identidade e qualidade do presunto cozido. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser 
entregue fatiado e embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 70   

12 

MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80% 
de gordura e leite (lipídeos) produzidos basicamente 
a partir de óleo e/ou gorduras comestíveis podendo 
conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve 
conter estabilizantes ET e ET III, corante CI e CI III, 
conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 
15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. A validade 
deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue em 
embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

 Pcte 250g 920   

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF 
ou SISP, produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco 
creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p. Deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 

 KG 105   
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mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 
Produto deverá ser entregue fatiado e embalado em 
pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida 
de consistência semi-dura e textura homogênea, 
fechada, podendo apresentar poucas e pequenas 
olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e 
levemente adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode 
ter formato cilíndrico, retangular ou esférico; feito 
exclusivamente de leite pasteurizado, possuindo teor 
de CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de 
polietileno, hermeticamente fechado, transparente, 
atóxico, informando no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante e prazo de 
validade e registro no SIF do Ministério da 
Agricultura ou SIE. Ter no mínimo 120 dias de 
validade a partir da data de entrega para ser 
consumido. Produto deverá ser entregue fatiado e 
embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega 
quinzenal. 

 KG 105   

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO 
(MORANGO, CAJÁ, GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E 
CEREAIS) - Produto lácteo resultante da mistura do 
leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, 
reconstituído, concentrado, em pó, integral, 
semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e 
em pó) adicionado ou não de produto(s) ou 
substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e 
outros produtos lácteos. A base Láctea representa 
pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do 
produto. O produto deverá ser entregue em 
embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 02 meses e registro no órgão de 
agricultura competente. Entrega quinzenal. 

 Litro 748   

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, 
preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e 
xantana, conservador sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional 
Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 374   

17 

IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite 
reconstituído desnatado, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, 
espessantes carragena, gomas guar e xantana, 
conservador sorbato de potássio, acidulante ácido 
cítrico e corantes artificiais bordeaux e amarelo 
crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido 
artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO 

 Litro 41   
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CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional Porção de 
200ml. Entrega quinzenal. 

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de 
leite fermentado, desnatado e adoçado. DA 
EMBALAGEM: O produto deverá estar embalado em 
portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade 
do produto deverá ser de 3 meses. Entrega 
quinzenal. 

 Kg 41   

VALOR TOTAL DO LOTE 1 
 

 
 

LOTE 2 - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, 
goiaba, graviola, manga, maracujá, tangerina, uva) - 
Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico em 
fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres 
de rotulagem data de Fabricação, Prazo de validade e 
Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 671   

2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho 
de baunilha com recheio sabor chocolate/goiaba 
40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, 
água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, 
estabilizante: goma xantana (INS 415) acidulante: 
ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de 
potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e 
dióxido de titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, 
glucose, clara de ovo, farinha de soja integral, sal, 
estabilizante: monoesterato de glicerina (INS 471), 
umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono 
e digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

 Unid 2340   

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de 
flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não 
amassadas, resistentes, não violados. A embalagem 
deverá 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. 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 

 
Lata com 

400 gr 
561   
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do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem 
400g. Entrega mensal. 

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 2808   

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 94   

6 

LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou 
alumínio isenta de ferrugem, resistentes, não 
violados, resistentes. Deverá 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. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

 Lata 32   

7 

ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, 
açúcar refinado, leite em pó, extrato de malte, sal, 
com no mínimo 7 vitaminas, ferro. Embalagem com 
pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

187   

8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – 
Queijo tipo parmesão, ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data da fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: validade 
mínima de 06 meses a partir da entrega. Entrega 
mensal. 

 Pcte 94   

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem 
animal, embalado em lata ou tetrapak, limpa, isenta 
de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá 
apresentar validade. Entrega mensal. 

 Cx 208   

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado 
em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente, que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Atender as exigências 
do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 

 Lata 112   
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Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
origem Animal. Deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, 
temperatura de saturação superior a 200º C. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
900 ml 

348   

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da 
prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1% 
coloração amarela esverdeado, que possam ser 
novamente tampadas após aberta. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto 
e número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
500 ml 

47   

13 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, 
longo, constituído de grãos inteiros, unidade máxima 
de 15%, isento de sujidades, materiais estranhos, 
parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico 
c/ peso líquido de 1kg e embalagem secundária com 
30kg. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 
ano. Entrega mensal. 

 Kg 1903   

14 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de 
açúcar por processo industrial adequado, devendo 
ser fabricado do suco de cana de açúcar, livre de 
fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos 
e de detritos animais ou vegetais. De acordo com a 
sua característica, o açúcar a ser adquirido deverá 
ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 
unidades. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 883   

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 9   
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16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de 
moagem de grãos e aveia após limpeza e 
classificação, livre de sujidades, mofo e baixa 
umidade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
200g 

182   

17 

CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de 
milho com sabor natural, obtidos a partir de milho 
sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e 
tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de 
malte, sal refinado, água, adicionados de proteínas 
(mínimo 6%), carboidratos (mínimo 85%). 
Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
320g 

182   

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a 
partir de matéria-prima limpa, isenta de matéria 
terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega 
mensal. 

 Kg 30   

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído 
de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida 
em lei, isento de sujidades e misturas de outras 
espécies, acondicionados em sacos plásticos 
resistentes de polietileno com embalagem de 1 kg. 
Fd c/ 30kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 105   

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE 
- embalagem com 200g, Mistura para preparo de 
mingau à base de amido de milho sabor Chocolate 
Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 21   

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR 
TRADICIONAL – Embalagem com 200g. Mistura para 
preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 

 Kg 21   
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de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano 
Embalagem de 200g. Entrega mensal. 

22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO 
VERDE - Embalagem primária em saco de polietileno 
metalizado de 1kg.Composição Mínima de: Açúcar, 
Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, 
Curau de Milho Verde em Pó. Registro no ministério 
da saúde e validade mínima de 120 dias da data de 
recebimento. Entrega mensal. 

 Kg 14   

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos 
inteiros e sadios, isento de material terroso, 
sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e 
embalagem plástica secundária com 30kg.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 1602   

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, 
lustroso, opaco, constituído de no mínimo 90% de 
grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. 
Maduros, limpos, secos, umidade máxima de 15% e 
atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 610   

25 

MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
1269   

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

 
Pote de 

500g 
595   
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Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco 
processado em grãos crus, inteiros, para o preparo 
de mungunzá, higienizado, com ausência parcial ou 
total do gérmen, sem presença de escarificação 
mecânica ou manual, com aspectos, cor, cheiro e 
sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, 
acondicionados em saco plástico resistente com 
500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
187   

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e 
sadios, isento de material terroso, sujidades misturas 
de outras espécies, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 80   

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido 
pelo processamento do grão de soja através da ação 
térmica e extrusão, embalagem com 500 gramas. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 60   

30 

FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor 
próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor 
máx. de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten 
seco de 6%p/p. Embalagem 1kg. Entrega mensal. 

 Kg 155   

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de 
sêmola ou semolina com ferro e ácido fólico/ ovos / 
corante natural de urucum ou outras substâncias 
permitidas e submetido a processos tecnológicos 
adequados, composição nutricional: máximo 75 g de 
hidrato de carbono. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
155   

32 
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 

 
Pcte de 

500g 
925   
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embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto 
e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega mensal. 

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 1Kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 105   

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de 
alta qualidade rica em proteína, sais minerais, 
carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e 
contaminantes, acondicionada em saco plástico 
transparente, limpo, não violado, embalados em 
pacotes com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega 
mensal. 

 Kg 18   

35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
385   

36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

30   

37 

BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto 
obtido pelo amassamento e cozimento conveniente 
de massa preparada com: farinha de trigo, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal 
(preferencialmente livre de gorduras trans), leite ou 
soro e outros ingredientes que não descaracterizem 

 
Pcte de 

350g 
115   
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o produto.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor 
característicos, textura crocante, embalagem plástica 
de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 60 dias 
a contar da data da entrega. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
437   

39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE 
CHOCOLATE – PACOTE COM 335G farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), 
açúcar, óleo de soja hidrogenado, cacau em pó, 
emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, 
açúcar invertido, sal, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato 
dissódico (INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 
503ii), aromatizantes e estabilizante: lecitina de soja 
(INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

355g 
122   

40 

BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 
300g. Farinha de Trigo, açúcar, ovos, integrais, 
gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

300g 
122   

41 

BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de 
trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido 
de milho, composição nutricional mínima (100g): 
8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / 
valor calórico 411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
215   

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR 
GOIABA – Peso liquido 30g. Recheio sabor goiaba 
[polpa de goiaba], açúcar cristal, amido acidulante: 
ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, glucose, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 
bicarbonato amônio, estabilizante: Lecitina de soja, 
mono diglicerideos de ácidos graxos, aromatizantes e 
conservador: Propionato de cálcio. Contém Glúten. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 

 Unid 650   
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(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de 
porção individual a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de 
glicose/açúcar/soro de leite, sal refinado/sal 
refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 375   

44 

BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - 
Açúcar Refinado - Leite Integral - Ovos - Margarina - 
Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. Entrega 
mensal. 

 
Pcte com 

400g 
230   

45 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de 
trigo/açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido 
de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte com 

400g 
230   

46 

BOLINHO SABOR 
CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor 
chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio sabor 
chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( 
açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma 
xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 
338), conservador sorbato de potássio (INS 202), 
corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio 
(INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, 
gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de 
ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: 
monoesterato de glicerina (INS 471), umectante 
sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 

 Unid 720   
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pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens 
devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

62   

48 

BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As 
embalagens devem conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 

20und de 
30g 

62   

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco 
de fruta diversos sabores: O produto deverá ser 
isento de gordura e conter no máximo 25mg de 
sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 
02 e 36 (decreto 12.486/78). Ingredientes: água, 
extrato de soja, suco natural, açúcar, acidulante e 
conservante. caixa tetra pack de 200ml com 
canudinho. Validade mínima de 6 meses após a data 
de fabricação. Entrega mensal. 

 
Und c/ 
200ml 

720   

50 

BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma 
casquinha crocante de waffer, coberta com duas 
camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

 
Pcte c/ 

1kg 
52   

51 

BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, 
chocolate, doce de leite, brigadeiro) - composição 
básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar e outras substâncias permitidas, 
acondicionado em saco plástico impermeável, 
fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega mensal 

 
Pcte c/ 
200g 

375   

52 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e 
moído tipo exportação c/ selo e certificado ABIC, 
embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

 
Pcte com 

250g 
150   

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e 
crocante embalado em plástico resistente. Com 
identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. 
Registro no SSAP ou MS. Embalagem 200g. Entrega 
mensal. 

 kg 60   

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da 
cinnamonum cássia, vulgarmente conhecida como 
canela da China, constituído por cascas de espécimes 
vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência 
deverá estar esgotada. Ausência de sujidades, larvas 
e parasitas. Embalagem de 30g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Tb de 30g 45   

55 COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de  Pcte de 90   
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endosperma de fruto de coqueiro (cocos nucifera), 
por processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) 
por processos mecânicos, embalagem com 100g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

100g 

56 

CANELA EM PAU - acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 2   

57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais 
sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
quantidade do produto. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original contendo 50g de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 0,9   

58 

LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco 
pasteurizado e homogeneizado, podendo conter 
conservantes, acidulantes e/ou espressante.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de tetra pack contendo 200ml de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Litro 80   

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-
primas sãs, limpas e de boa qualidade, constituído 
basicamente de carne bovina desidratada, liofilizada 
ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e 
condimentos, podendo conter corante natural. Livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 
(seis) cubos, com pesos líquidos aproximado de 57g. 
O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

 Cx 176   

about:blank
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Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega mensal. 

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de 
matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade, 
constituído basicamente de carne de frango 
desidratada, liofilizada ou em pó, sal, amido de 
milho, gordura vegetal e condimentos, podendo 
conter corante natural. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, com 
pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Cx 176   

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó 
fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 34   

62 

EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 
sem pele e semente. Será tolerada a adição de 1% de 
açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra 
pak de 0,34kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

 Kg 271   

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, 
ausência de sujidades e impurezas orgânicas, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, 
acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 
kg e embalagem secundária com 10kg. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 39   

64 

LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes 
vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de 
coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos 
a sua espécie, acondicionada em saco plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente 

 Kg 2   
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vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / 
água / sal / açúcar. Sem conservantes. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 80   

66 

ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água / 
sal / açúcar. Sem conservantes. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 80   

67 

SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco 
com óleo comestível e sal, isento de conservantes e 
glúten. A embalagem dever ser de lata sem amassos 
com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Entrega mensal. 

 
Lata c/ 
130g 

drenado 
700   

68 

GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES - (Morango, 
Uva, Abacaxi e Limão) – Com açúcar, aromatizante, 
podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, 
íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega - Resolução - RE nº 60 de 2002 - Caixa com 
peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

 Cx 350   

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade. Resolução - CNNPA 
nº 12, de 1978. Peso 300gramas (com 20 unidades 
de 15g). Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

80   

70 

MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 

 
Pcte / 
300g 

80   
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da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 
1978. Peso 300 gramas (com 20 unidades de 15g). 
Entrega mensal. 

71 

VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com acidez 
de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. 
De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 189   

72 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base 
de sucralose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, 
número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade 
superior a 10 meses. De acordo com a portaria 38 de 
13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). 
Embalagem com 65ml. Entrega mensal. 

 
Frasco de 

65ml 
24   

73 

COMINHO – é um tempero encontrado em 
sementinhas ou em pó. Ele é o ingrediente do 
famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou 
matérias estranhas, embalagem plástica com no 
mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 3   

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de 
Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, 
embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de 
fabricação. Registro no MS produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC 
n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega mensal. 

 Kg 30   

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser 
constituído de matéria prima de boa qualidade e 
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto de acordo com as normas vigentes. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação. De acordo com a RDC 
n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

 Kg 3   

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel 
impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto.  Deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, 
de 1978. Embalagem aproximada 500g. Entrega 

 
Pcte c/ 
500g 

40   
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mensal. 

77 

FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém 
Glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

125   

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, 
açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitmina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. 
Contém glutem. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

72   

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferrosos, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. 
Contém glúten. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

105   

80 

SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite 
integral, açúcar, maltodextrina, minerais (fosfato de 
cálcio, pirosfofato férrico, carbonato de magnésio, 
sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de 
cobre e selenito de sódio), vitaminas (colina, 
vitamina C, inositol, vitamina E, niacina, vitamina A, 
ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina 
K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e 
vitamina B12), espessante goma xantana, 
aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 
Contém glutem. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
350g 

45   

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de 
banana arredondado, composto por bananas, açúcar 
e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

105   

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, 
acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá conter os dados da identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 50 

und 
105   

83 

PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e 
moído, açúcar e sal, não contém glúten. 
Características de acordo com as legislações 
vigentes. CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de 
conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se 
apresentar deformado, quebrado ou amassado. DA 
EMBALAGEM: A embalagem deverá ser plástica, 

 
Cx C/ 56 

Unid 
90   
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resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. 
DA ROTULAGEM: De acordo com a legislação 
vigente. DA VALIDADE: Validade mínima de 06 meses 
no ato da entrega. Entrega mensal. 

84 

Molho bolonhesa - é um molho feito com carne 
bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : 
(ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito 
com carne bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  
Entrega mensal. 

 Kg 10   

VALOR TOTAL DO LOTE 2 
 

 
LOTE 3 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, 
cheiro, aspecto e sabor próprio tamanho uniforme, 
isenta de enfermidades com ausência de sujidades, 
parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
acondicionada em sacos plásticos ou de tecidos. 

 KG 700   

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. 
MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto deverá estar 
isento de material terroso e unidade externa 
anormal, livre de resíduos fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. 

 KG 392   

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme 
e intacto, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em caixa de 
madeira (500x305x160) MM, pesando 
aproximadamente 10kg 

 KG 150   

4 

ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido 
e maduro, com polpa firme e intacta e acondicionada 
em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando 
por unidade entre 1 a 1,5kg 

 Unidade 455   

5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias 
estranhas macro e microscopicamente visíveis 

 Kg 465   

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e 
cheiro de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida sem danos físicos ausência de 
sujidades, parasitas, amassões e sinais de 

 Unidade 7675   
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apodrecimentos. 

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira 
(musa Paradisíaca) grande erva musácea, cujos 
frutos dispõem-se em cachos. São frutos de grande 
poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta 
procedente de frutificação de planta sã, “in natura”, 
de primeira qualidade de acordo com sua 
especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. 
ORGANOLÉPTICAS: Aspectos: Bagas Alongadas, cor: 
amarelo, levemente esverdeado, Cheiro: Próprio, 
Sabor: Próprio doce. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidade, larvas e parasitos. 

 Unidade 3477   

8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, 
sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes), tamanho conformação 
uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em 
sacos de juta de (830x500) MM, pesando 
aproximadamente 50kg. 

 Kg 1234   

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes), tamanho e conformação uniformes devendo 
ser grauda acondicionada em sacos de juta de 
(830x500)MM, pesando aproximadamente 50kg 

 Kg 414   

10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de 
polietileno (750x480) MM, pesando 
aproximadamente 20 kg 

 Kg 862   

11 

CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em 
sacos de polietileno (750x480)MM, pesando 
aproximadamente 20 kg. 

 molho 415   

12 

CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 
desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

 Kg 869   

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea 
(SECHIUN EDULE), de fruto verde, comestível 
revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como 
legume. De acordo com as características deve ser 
classificado como de primeira qualidade. Tipo: 
CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: 
Aspectos – alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, 
Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

 Kg 317   

14 

COCO SECO - Inteiro - Fruta oleaginosa,tipo coco 
seco, conforme NTA-57 (Dec. 12.486 de 20/10/78) de 
primeira qualidade, com casca apresentando 
tamanho e conformação uniformes, isenta de 
fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas 
e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.   

 Unidade 189   

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru 
sativum), de flores róseas ou alvas, cuja folha é 
usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. 
De acorde com as suas características deve ser 

 molho 330   

about:blank
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classificada como de primeira qualidade. Tipo: 
COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
folhas, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – 
próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidade, larvas e parasitos. 

16 

GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras.O produto deverá estar isento de 
enfermidades, material terroso,umidade externa 
anormal,isento de fertilizantes,sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de 
manuseio e transporte. 

 Kg 86   

17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do 
gênero Dioscorea (família Dioscoreácea). Estes são 
perenes herbáceas trepadeiras cultivadas para o 
consumo de seus tubérculos amiláceos na África, 
América Latina, Ásia e Oceania. Existem centenas de 
cultivares entre as espécies cultivadas. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, 
compacto e firme, sem rachaduras ou manchas, 
isento de enfermidades e umidade externa anormal. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 kg 1009   

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela 
laranjeira (citrus x sinensis), uma árvore da família 
Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a 
tangerina. Características gerais: Casca cor verde, 
odor agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. Laranja Cravo – É o 
fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família rutácea. A laranja é um fruto 
híbrido, criado na antiguidade a partir do 
cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. 

 Unidade 8580   

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira 
(Citrus x sinensis), uma árvore da família Rutaceae. A 
laranja é um fruto híbrido, criado na antiguidade a 
partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades 

 UNID 3780   

20 

LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, 
tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 
De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

 KG 453   

21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvida e maduras, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de 

 KG 453   

about:blank
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manuseio e transporte, acondicionada em caixas, 
com 18 unidades pesando aproximadamente 21 kg.  

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

 KG 453   

23 

MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, 
pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. 

 KG 453   

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

 KG 453   

25 

PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origens físicas ou 
mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em 
caixa de madeiras (495x355x220)MM, pesando 
aproximadamente 10 kg. 

 KG 170   

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de 
papelão, ondulado com aproximadamente 20 kg. 

 UNID 3653   

27 

MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, 
tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, 
de boa qualidade, com o cozimento garantido, 
compacto e firme isenta de material terroso, 
parasitos, mofos e sem partes arroxeadas, sem 
folhas e talos. 

 KG 1249   

28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de resíduos e 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física e mecânica, rachaduras e cortes, 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 

 KG 719   

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 
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. 

 KG 210   

30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 
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. 

 UNID 1215   
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31 

PINHA - de primeira, 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. 

 KG 330   

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

 KG 450   

33 

CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro 
(Anacardium ccidentale). De primeira, in natura, tipo 
Espada, 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.  

 KG 453   

34 

MILHO VERDE (ESPIGA) - 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. Ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

 UNID 1425   

35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniformes, 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. 

 KG 40   

36 

COUVE-FLOR - de primeira, 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. 

 UNID 453   

37 

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. 

 KG 135   

38 
BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de 
médio a grande. 

 KG 135   

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas 
verdes e viçosa, de primeira, 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. 

 KG 263   

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore 
do gênero Pyrus L., pertencente à família Rosaceae. 
Fruto globoso ou deprimido com uma profunda 
depressão no ponto de inserção da haste que o 
prende aos ramos. De coloração verde podendo 
apresentar pequenas manchas amareladas. 

 UNID 1600   

41 

OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da 
galinha branco tipo extra. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 
unidades, acondicionados em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes que garantam a 

 unidade 6100   
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integridade do produto até o momento do consumo. 
DA EMBALAGEM: A embalagem deve conter 
externamente dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de embalagem, data de 
validade, condições de armazenamento, qualidade 
do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 
 

 

 

LOTE 4 – LEITES E FÓRMULAS ESPECIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 1 - 
leite parcialmente desnatado, soro de leite 
desproteinizado desmineralizado, maltodextrina, 
soro de leite desmineralizado, óleo de milho, 
lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, 
minerais (carbonato de cálcio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de 
sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-
a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, 
tiamina mononitrato, doridrato de piridoxina, 
acetato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-
glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, 
cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. 
EMBALAGEM COM 800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

 KG 280   

2 

LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO FASE 3 - 
leite parcialmente desnatado, soro de leite 
desproteinizado desmineralizado, maltodextrina, 
soro de leite desmineralizado, óleo de milho, 
lactose, óleo de canola com baixo teor erúcico, 
frutooligossacarídeos, oleína de palma, inulina, 
minerais (carbonato de cálcio, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de 
sódio), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-
a-tocofenila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, 
tiamina mononitrato, doridrato de piridoxina, 
acetato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-
glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, 
cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e 
regulador de acidez hidróxido de potássio. 
EMBALAGEM COM 800G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE 
EM PÓ. 

 KG 320   

3 
FORMULA INFANTIL PREMIUM 1 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 

 KG 320   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 250 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-
monofosfato, sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato 
de cálcio tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 5-monofosfato, acetato de DL- 
alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 
alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 
pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

4 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 2 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 
desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso , L-triptofano, 
dissódico de uridina 5- monofosfato, citidina 5-
monofosfato, sulfato de zinco, mio- inositol, fosfato 
de cálcio tribásico, adenosina 5-monofosfato, sal 
dissódico de inosina 5-monofosfato, acetato de DL- 
alfa- tocoferila, nicotinamida, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 
alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 
pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

 KG 320   

5 

FORMULA INFANTIL PREMIUM 3 - Proteína do soro 
de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de 
canola, óleo de coco, óleo de girassol, lactose, leite 
desnatado em pó, galacto-oligossacarídeo, 
maltodextrina, fruto-oligosacarídeos, carbonato de 
cálcio, mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de 
potássio, citrato de potássio, caseinato de cálcio,L- 
ascorbato de sódio, ácido L-ascórbico, carbonato de 
magnésio, taurina, cloreto de colina, fosfato de 
potássio dibásico, sulfato ferroso ,to cúprico, D-
pantotenato de cálcio, palmitato de ascorbila, DL- 
alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, 
acetato de retinila, cloridrato de piridixina, ácido N- 

 KG 280   
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pteroil-L-glutâmico, iodato de potássio, sulfato de 
manganês, fitomenadiona, selenito de sódio, 
colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, 
emulsificantes mono e doglicerídeos de áicido 
graxos e lecitina e antioxidante mistura 
concentrada de tocoferóis. Embalagem com 800g 

6 

FORMULA INFANTIL DESMINERALIZADO - Soro de 
leite desmineralizado*, amido, oleína de palma, 
leite desnatado*, óleo de palmiste, óleo de canola, 
lactose, óleo de milho, minerais (citrato de cálcio, 
cloreto de magnésio, citrato de potássio, cloreto de 
sódio, fosfato de cálcio dibásico, sulfato ferroso, 
sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de 
manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio), 
maltodextrina, óleo de peixe, vitaminas (L-
ascorbato de sódio, bitartarato de colina, mio-
inositol, acetato de DL-α-tocoferila, nicotinamida, 
D-pantotenato de cálcio, tiamina mononitrato, 
acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, 
riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, 
fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e 
cianocobalamina), L-fenilalanina, óleo de 
Mortierella alpina, taurina, L-histidina, L-carnitina, 
emulsificante lecitina de soja e reguladores de 
acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.  

 KG 200   

VALOR TOTAL DO LOTE 4  

 

 

LOTE 5 - GÊNEROS PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

CARNE BOVINA TIPO PATINHO – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 
embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue fatiado (tipo bife) 
embalado em pacotes de 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 2.393   

2 

CARNE BOVINA TIPO ACÉM – de primeira, firme, 
isenta de manchas (sem acúmulos sanguíneos, 
aspecto uniforme, cor variando de vermelho rosado 
vermelho pardo, cheiro suave, agradável e 
característicos de carne sãs, resfriadas e no máximo 
10% de sebo e gordura, isento de cheiro rançoso, 
nem deposito de líquidos na embalagem primária. 

 KG 3.378   

about:blank
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embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

3 

CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA - Sem gordura e 
similares, moída, resfriada, no máximo 10% de sebo 
e gordura, isenta de manchas (sem músculo 
sanguíneo), aspecto uniforme, cor variando de 
vermelho rosado a vermelho pardo, cheiro suave, 
agradável e característico de carnes sãs, ausência de 
agentes biológicos (microrganismos, vermes), 
químicos (resíduos de defensivos de hormônio e 
aditivos intencionais, isento de cheiro rançoso, nem 
deposito de líquidos na embalagem primária. 
Embalada em saco plástico transparente, atóxico e 
estar de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constatando identificação do produto, inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade e deverão estar em 
conformidade com as portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser entregue embalado em pacotes 
de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 2.045   

4 

CHARQUE PA - Produto preparado com carne 
bovina, Tipo 1 qualidade, dessecada, de consistência 
firme com cor, cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas e materiais estranhos, embalada 
em saco plástico transparente, atóxico, e em caixa de 
papelão reforçada e lacrada e estar de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99. Produto deverá ser entregue embalado 
em pacotes de no máximo 0,5kg. Entrega quinzenal. 

 KG 1.782   

5 

CARNE DE SOL DE 1ª – Carne de sol bovina isenta de 
peles, aponevroses, cartilagens e fragmentos de 
ossos, cheiro suave, agradável e característico de 
carnes sãs, ausência de agentes biológicos 
(microrganismos, vermes), químicos (resíduos de 
defensivos de hormônio e aditivos intencionais). O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade, deverão estar em conformidade com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 304 de 

 KG 293   
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22/04/96 e DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução 
ANVISA 105 de 19/05/99. Produto deverá ser 
entregue embalado em pacotes de no máximo 
0,5kg. Entrega quinzenal. 

6 

FÍGADO BOVINO – Resfriado ou congelado, de 
primeira qualidade. A carne bovina deve apresentar-
se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Aspecto físico, cheiro e sabor próprio. Não 
amolecido, cor própria, sem manchas esverdeadas. 
DA EMBALAGEM: O produto deverá estar congelado 
e embalado a vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, transparente e resistente ao transporte e 
armazenamento. A embalagem deverá permanecer 
íntegra por todo o período de validade do produto, 
portanto não deverá apresentar vazamento de 
sangue na fase de descongelamento sob 
refrigeração. DA ROTULAGEM: O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. No 
rótulo da embalagem deverão estar impressas de 
forma clara e indelével as seguintes informações: 
nome e endereço do abatedouro, constando 
obrigatoriamente registro no SIF; identificação 
completa do produto; data de fabricação, prazo de 
validade, temperatura de estocagem; peso líquido, 
condições de armazenamento. DA VALIDADE: o 
produto deverá apresentar validade mínima de 20 
dias a partir da data de entrega. Produto deverá ser 
entregue fatiado (tipo bife) embalado em pacotes 
de 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 563   

7 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Carne de frango tipo 
peito. Aspecto próprio, não amolecido e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas. Deve apresentar escaldamento 
normal e gordura não rançosa, consistência firme 
não amolecida, não deve apresentar formações de 
cristais de gelo, penas e penugens, perfurações e 
coágulos. Deve ser acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxico resistente, hermeticamente 
fechado, transparente, embalagem individualizada 
de plástico atóxico de 1 kg e embalagem secundária 
de 16 a 30 kg. O produto deverá respeitar o limite de 
percentual de água (máximo de 6%) estabelecido 
pelo Ministério de Agricultura. O transporte do 
produto deverá ser fechado refrigerado conforme 
legislação vigente. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. Além de estar de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária), 
e estar conforme as portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA 304 de 22/41/96 e DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução ANVISA 105 de 19/05/99. 
Entrega quinzenal. 

 KG 3.827   

8 

FILÉ DE MERLUZA - de merluza, congelado, sem pele, 
sem espinha, com 110 a 150gramas cada. Deve estar 
embalados em camadas separadas por filmes 
plásticos transparentes e atóxicos, acondicionados 
em caixas lacradas, limpas secas, não violadas, que 

 KG 680   
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garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo aproximadamente 20 kg, 
acondicionados em caixas lacradas e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) a embalagem deverá conter 
exatamente os dados de identificação, procedências, 
informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DISPOA e carimbo 
de inspeção do SIF e atender nas especificações 
técnicas da NTA 09 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Entrega quinzenal. 

9 

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO – Composta de 
carne de frango, com condimentos (carne, água, 
proteína de soja, amido, sal, condimentos naturais, e 
especiarias, conservantes e estabilizantes) triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto característico e 
boa qualidade, O produto deve ser fabricado com 
matérias prima isenta de matérias terrosas, parasitos 
e detritos animais e vegetais. Não contem glúten. 
Deve ser acondicionado em recipiente 
hermeticamente fechado e esterilizado e 
inspecionado pelo SIFF (Serviço de Inspeção Federal), 
SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal). Entrega quinzenal. 

 KG 1.155   

10 

LINGUIÇA DE FRANGO – linguiça de frango em 
gomos de aproximadamente 90 g, sem pimenta, 
resfriada; recheio magro, embalados em sacos de 
polietileno, hermeticamente fechado e rotulado 
conforme legislação sanitária vigente. Embalada em 
saco plástico transparente, atóxico e estar de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) constatando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e 
deverão estar em conformidade com as portarias do 
ministério da agricultura, DIPOA 304 DE 22/04/96 E 
DIPOA 145 de 22/04/98 e da resolução ANVISA 105 
de 19/05/99.  Entrega quinzenal. 

 KG 435   

11 

PRESUNTO DE PERU – Produto cárneo 
industrializado obtido exclusivamente com carne de 
peru, desossado, adicionado de ingredientes e 
submetido a um processo de Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de  
Produtos de Origem Animal – Decreto nº 30.691 de 
29/03/1952. As matérias-primas (carnes cruas e 
gorduras) e o produto elaborado (presunto), devem 
ser manipulados, armazenados e transportados em 
locais próprios, de forma que não fiquem expostos à 
contaminação ou sofram adição de qualquer 
substância nociva para o consumo humano, 
conforme consta no Regulamento técnico de 
identidade e qualidade do presunto cozido. Validade 
de no mínimo 06 a 01 ano, registro no órgão de 
agricultura competente. Produto deverá ser 
entregue fatiado e embalado em pacotes de no 
máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 210   

12 MARGARINA VEGETAL - Com sal, composto de 80%  Pcte 250g 2.760   
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de gordura e leite (lipídeos) produzidos basicamente 
a partir de óleo e/ou gorduras comestíveis podendo 
conter vitaminas e outras substâncias permitidas, 
com aspecto, cor, sabor e cheiro próprios. Deve 
conter estabilizantes ET e ET III, corante CI e CI III, 
conservantes DIV, antioxidante AII e no mínimo 
15.000 U. I de vitamina A por KG. Deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. A validade 
deverá ser mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. Produto deverá ser entregue em 
embalagem de 250g. Entrega Mensal. 

13 

QUEIJO DO TIPO MUSSARELA - com registro no SIF 
ou SISP, produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco 
creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p. Deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. A validade deverá ser 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. 
Produto deverá ser entregue fatiado e embalado em 
pacotes de no máximo 2kg. Entrega quinzenal. 

 KG 315   

14 

QUEIJO PRATO - É um queijo de massa semi-cozida 
de consistência semi-dura e textura homogênea, 
fechada, podendo apresentar poucas e pequenas 
olhaduras lisas e brilhantes. Seu sabor é suave e 
levemente adocicado e sua cor é amarelo-ouro, pode 
ter formato cilíndrico, retangular ou esférico; feito 
exclusivamente de leite pasteurizado, possuindo teor 
de CLA e umidade de 43%. Embalado em saco de 
polietileno, hermeticamente fechado, transparente, 
atóxico, informando no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante e prazo de 
validade e registro no SIF do Ministério da 
Agricultura ou SIE. Ter no mínimo 120 dias de 
validade a partir da data de entrega para ser 
consumido. Produto deverá ser entregue fatiado e 
embalado em pacotes de no máximo 2kg. Entrega 
quinzenal. 

 KG 315   

15 

BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES COMO 
(MORANGO, CAJÁ, GRAVIOLA, AMEIXA, FRUTAS E 
CEREAIS) - Produto lácteo resultante da mistura do 
leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, 
reconstituído, concentrado, em pó, integral, 
semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e 
em pó) adicionado ou não de produto(s) ou 
substância(s) alimentícia(s), gordura vegetal, leite(s) 
fermentado(s), fermentos lácteos selecionados e 
outros produtos lácteos. A base Láctea representa 
pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) 

 Litro 2.247   
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massa/massa (m/m) do total de ingredientes do 
produto. O produto deverá ser entregue em 
embalagem de polietileno original de fábrica 
contendo 01 (um) litro (1000 ml), de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto, inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 02 meses e registro no órgão de 
agricultura competente. Entrega quinzenal. 

16 

IOGURTE (DIVERSOS SABORES) - leite reconstituído, 
preparado de fruta, corantes artificiais, ciclamato e 
aspartame, espessantes carragena, gomas guar e 
xantana, conservador sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico e corantes artificiais 
bordeaux e amarelo crepúsculo) e fermentos lácteos. 
Colorido artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional 
Porção de 200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 1.124   

17 

IOGURTE DESNATADO (DIVERSOS SABORES) - leite 
reconstituído desnatado, preparado de fruta, 
corantes artificiais, ciclamato e aspartame, 
espessantes carragena, gomas guar e xantana, 
conservador sorbato de potássio, acidulante ácido 
cítrico e corantes artificiais bordeaux e amarelo 
crepúsculo) e fermentos lácteos. Colorido 
artificialmente. CONTÉM FENILALANINA. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Informação Nutricional Porção de 
200ml. Entrega quinzenal. 

 Litro 125   

18 

REQUEIJÃO – Requeijão cremoso resfriado, feito de 
leite fermentado, desnatado e adoçado. DA 
EMBALAGEM: O produto deverá estar embalado em 
portes plásticos de 200g. DA VALIDADE: a validade 
do produto deverá ser de 3 meses. Entrega 
quinzenal. 

 Kg 125   

VALOR TOTAL DO LOTE 5 
 

 
 

LOTE 6 - GÊNEROS NÃO-PERECÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 

SUCOS DIVERSOS SABORES - (acerola, cajá, caju, 
goiaba, graviola, manga, maracujá, tangerina, uva) - 
Pronto para beber, sem corantes artificiais, rico em 
fibras, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais 
minerais. Embalagem deverá ser atóxica com dizeres 
de rotulagem data de Fabricação, Prazo de validade e 
Registro no MS. Embalagem Tetra Park com 200ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 2.014   

2 

BOLINHO INDIVIDUAL SABOR BAUNILHA – bolinho 
de baunilha com recheio sabor chocolate/goiaba 
40g. recheio sabor chocolate aromatizado 
artificialmente (20%), (açúcar, xarope de glicose, 
água, leite, amido modificado, cacau em pó, sal, 
estabilizante: goma xantana (INS 415) acidulante: 
ácido fosfórico (INS 338), conservador sorbato de 
potássio (INS 202), corante: caramelo (INS 150a) e 

 Unid 7.020   
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dióxido de titânio (INS 171) e aromatizantes), açúcar, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
ovo integral, gordura vegetal, fécula de batata, 
glucose, clara de ovo, farinha de soja integral, sal, 
estabilizante: monoesterato de glicerina (INS 471), 
umectante sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono 
e digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

3 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de 
flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não 
amassadas, resistentes, não violados. A embalagem 
deverá 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. 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 
do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 
(dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem 
400g. Entrega mensal. 

 
Lata com 

400 gr 
1.685   

4 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT INTEGRAL - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 8.424   

5 
LEITE LONGA VIDA TIPO UHT DESNATADO - 
embalagem multilaminada cartonada, 1 litro, com 
prazo de validade.  Entrega mensal. 

 Litro 284   

6 

LEITE DE SOJA - Embalado em latas de flandres ou 
alumínio isenta de ferrugem, resistentes, não 
violados, resistentes. Deverá 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. 
Deverão 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 do Ministério da Agricultura. Validade 
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega. Embalagem em lata 400 g. Entrega mensal. 

 Lata 96   

7 

ACHOCOLATADO - Mistura de cacau em pó solúvel, 
açúcar refinado, leite em pó, extrato de malte, sal, 
com no mínimo 7 vitaminas, ferro. Embalagem com 
pct de 400g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

563   
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8 

QUEIJO RALADO – Embalagem com 50 gramas – 
Queijo tipo parmesão, ralado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data da fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: validade 
mínima de 06 meses a partir da entrega. Entrega 
mensal. 

 Pcte 284   

9 

CREME DE LEITE – Embalagem com 200g – Origem 
animal, embalado em lata ou tetrapak, limpa, isenta 
de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. Da embalagem: o produto deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. DA VALIDADE; deverá 
apresentar validade. Entrega mensal. 

 Cx 626   

10 

LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado 
em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente, que garanta a integridade 
do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Atender as exigências 
do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
origem Animal. Deverá apresentar validade mínima 
de 06 meses a partir da data de entrega – Peso 
aproximado de 395g. Entrega mensal. 

 Lata 338   

11 

ÓLEO DE SOJA - Vegetal de Soja, refinado tipo I, 
temperatura de saturação superior a 200º C. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
900 ml 

1.044   

12 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - Produto da 
prensagem a frio da azeitona, acidez menor que 1% 
coloração amarela esverdeado, que possam ser 
novamente tampadas após aberta. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto 
e número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem 500 ml. Entrega mensal. 

 
Unid c/ 
500 ml 

141   

13 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - Parbolizado, tipo 1, 
longo, constituído de grãos inteiros, unidade máxima 
de 15%, isento de sujidades, materiais estranhos, 
parasitas, acondicionados em saco plástico, atóxico 
c/ peso líquido de 1kg e embalagem secundária com 
30kg. O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 

 Kg 5.711   
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fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 a 01 
ano. Entrega mensal. 

14 

AÇÚCAR CRISTAL - Sacarose obtida da cana de 
açúcar por processo industrial adequado, devendo 
ser fabricado do suco de cana de açúcar, livre de 
fermentação, isenta de matéria terrosa, de parasitos 
e de detritos animais ou vegetais. De acordo com a 
sua característica, o açúcar a ser adquirido deverá 
ser o tipo cristal, granuloso, cor branca ou branca 
pardalenta, cheiro próprio e sabor doce. Fardo c/ 30 
unidades. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 2.652   

15 

ARROZ INTEGRAL - Longo fino, tipo 1, integral em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 27   

16 

AVEIA EM FLOCOS FINOS – Produto resultante de 
moagem de grãos e aveia após limpeza e 
classificação, livre de sujidades, mofo e baixa 
umidade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
200g 

548   

17 

CEREAL MATINAL DE MILHO - Flocos açucarados de 
milho com sabor natural, obtidos a partir de milho 
sem tegumentos, cozidos, secos, laminados e 
tostados, recobertos por açúcar refinado, extrato de 
malte, sal refinado, água, adicionados de proteínas 
(mínimo 6%), carboidratos (mínimo 85%). 
Embalagem de 320g. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
320g 

548   

18 

FARINHA DE ROSCA - Seca, fina, tipo 1, fabricada a 
partir de matéria-prima limpa, isenta de matéria 
terrosa e parasitos, não pode estar úmida, 
fermentada ou rançosa. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega 
mensal. 

 Kg 90   

19 

FEIJÃO MACASSA - Feijão tipo 1, novo. Constituído 
de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida 
em lei, isento de sujidades e misturas de outras 
espécies, acondicionados em sacos plásticos 
resistentes de polietileno com embalagem de 1 kg. 

 Kg 315   
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Fd c/ 30kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 meses a 01 ano. Entrega mensal. 

20 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR CHOCOLATE 
- embalagem com 200g, Mistura para preparo de 
mingau à base de amido de milho sabor Chocolate 
Enriquecido com vitamina. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano Embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 65   

21 

PÓ PARA PREPARO DE MINGAU SABOR 
TRADICIONAL – Embalagem com 200g. Mistura para 
preparo de mingau à base de amido de milho sabor 
Tradicional Enriquecido com vitamina, O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano 
Embalagem de 200g. Entrega mensal. 

 Kg 65   

22 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO 
VERDE - Embalagem primária em saco de polietileno 
metalizado de 1kg.Composição Mínima de: Açúcar, 
Leite em pó integral Soro de Leite, Maltodextrina, 
Curau de Milho Verde em Pó. Registro no ministério 
da saúde e validade mínima de 120 dias da data de 
recebimento. Entrega mensal. 

 Kg 42   

23 

FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - Constituído de grãos 
inteiros e sadios, isento de material terroso, 
sujidades misturas de outras espécies, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e 
embalagem plástica secundária com 30kg.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

 Kg 4.808   

24 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - Variedade uberabinha, preto, 
lustroso, opaco, constituído de no mínimo 90% de 
grãos na cor característica á variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais. 
Maduros, limpos, secos, umidade máxima de 15% e 
atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação.  O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 

 Kg 1.830   
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de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

25 

MACARRÃO ESPAGUETE - Massa tipo espaguete não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
3.807   

26 

MACARRÃO TALHARIM - Massa tipo talharim não 
fermentado obtido pelo amaciamento da farinha de 
trigo, de semolina ou da sêmola do trigo adicionada 
ou não de outras substâncias permitidas, deve ter 
massa comprida ou longa e mista, fio fino e longo 
(variado de 25 a 30 cm). cor amarela pardacento, 
cheiro e sabor próprio. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pote de 

500g 
1.785   

27 

MILHO MUNGUNZÁ AMARELO - Milho seco 
processado em grãos crus, inteiros, para o preparo 
de mungunzá, higienizado, com ausência parcial ou 
total do gérmen, sem presença de escarificação 
mecânica ou manual, com aspectos, cor, cheiro e 
sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, 
acondicionados em saco plástico resistente com 
500g.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
563   

28 

FEIJÃO BRANCO - Constituído de grãos inteiros e 
sadios, isento de material terroso, sujidades misturas 
de outras espécies, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico com 1kg.  O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Kg 240   

29 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – Produto obtido 
pelo processamento do grão de soja através da ação 
térmica e extrusão, embalagem com 500 gramas. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 

 Kg 180   
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endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Entrega mensal. 

30 

FARINHA DE TRIGO - Produto obtido a partir de 
cereal limpo desgerminado, sãos e limpos, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada 
ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor 
próprio. Com uma extração máx. de 20% e com teor 
máx. de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten 
seco de 6%p/p. Embalagem 1kg. Entrega mensal. 

 Kg 465   

31 

MASSA DE SOPA - a base de farinha de trigo de 
sêmola ou semolina com ferro e ácido fólico/ ovos / 
corante natural de urucum ou outras substâncias 
permitidas e submetido a processos tecnológicos 
adequados, composição nutricional: máximo 75 g de 
hidrato de carbono. O produto deverá ser entregue 
em embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
465   

32 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacotes plásticos, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto 
e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. Pct 500g. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

500g 
2.775   

33 

FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, acondicionados em 
fardos. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. Pct 1Kg. Entrega 
mensal. 

 Kg 315   

34 

GRANOLA DIET - mistura de cereais, frutas secas de 
alta qualidade rica em proteína, sais minerais, 
carboidratos e fibras, isento de açúcar ou similar. 
Deverá estar crocante        livre de sujidade e 
contaminantes, acondicionada em saco plástico 
transparente, limpo, não violado, embalados em 
pacotes com gramatura entre 250 a 500 g. Entrega 
mensal. 

 Kg 54   

35 

BISCOITO CREAM CRAKER – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 

 
Pcte de 

400g 
1.155   
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entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

36 

BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL – Obtido pelo 
amassamento e cozimento conveniente da massa 
preparada com farinha, amido, féculas fermentadas 
ou não, e outras substâncias alimentícias. Contém 
cloreto de sódio em quantidade suficiente para 
acentuar o sabor salgado. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
400g 

90   

37 

BISCOITO DOCE (DIVERSOS SABORES) - Produto 
obtido pelo amassamento e cozimento conveniente 
de massa preparada com: farinha de trigo, açúcar, 
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal 
(preferencialmente livre de gorduras trans), leite ou 
soro e outros ingredientes que não descaracterizem 
o produto.  O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
345   

38 

BISCOITO AMANTEIGADO - sabor e cor 
característicos, textura crocante, embalagem plástica 
de 400g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 60 dias 
a contar da data da entrega. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

350g 
1.313   

39 

BISCOITO AMANTEIGADO COM GOTAS DE 
CHOCOLATE – PACOTE COM 335G farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (6,98%), 
açúcar, óleo de soja hidrogenado, cacau em pó, 
emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e 
aromatizante), leite em pó integral, margarina, 
açúcar invertido, sal, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio (IND 500ii), pirofosfato 
dissódico (INS 450i) e bicarbonato de amônio (NS 
503ii), aromatizantes e estabilizante: lecitina de soja 
(INS 322). Contém glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

355g 
366   

40 

BISCOITO CHAMPAGNE – biscoito de champagne. 
300g. Farinha de Trigo, açúcar, ovos, integrais, 
gordura vegetal hidrogenada, aroma artificial de 
manteiga, sal e bicarbonato de amônia - O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 

 
Pcte de 

300g 
366   
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endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

41 

BISCOITO TIPO MAISENA - a base de: farinha de 
trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido 
de milho, composição nutricional mínima (100g): 
8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de carbono / 
valor calórico 411 kcal, embalagem tipo 3 em 1.O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

400g 
645   

42 

BARRINHA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR 
GOIABA – Peso liquido 30g. Recheio sabor goiaba 
[polpa de goiaba], açúcar cristal, amido acidulante: 
ácido fosfórico, estabilizante lecitina de soja, farinha 
de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, glucose, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio, 
bicarbonato amônio, estabilizante: Lecitina de soja, 
mono diglicerideos de ácidos graxos, aromatizantes e 
conservador: Propionato de cálcio. Contém Glúten. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 1.950   

43 

BISCOITO SALGADO SACHE - Biscoito salgado, de 
porção individual a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico/gordura vegetal 
interesterificada/extrato de malte/xarope de 
glicose/açúcar/soro de leite, sal refinado/sal 
refinado/fermentos químicos. Porção de 24g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 Unid 1.125   

44 

BISCOITO TARECO - Composição: Farinha de Trigo - 
Açúcar Refinado - Leite Integral - Ovos - Margarina - 
Fermento em Pó - Bicarbonato de Amonia. Entrega 
mensal. 

 
Pcte com 

400g 
690   

45 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de 
trigo/açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido 
de milho/ açúcar invertido/ soro de leite/ sal 
/fermento químico, embalagem tipo 3 em 1. Serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 

 
Pcte com 

400g 
690   
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de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano. Entrega mensal. 

46 

BOLINHO SABOR 
CHOCOLATE/MORANGO/BRIGADEIRO – bolinho de 
baunilha com recheio sabor 
chocolate/morango/brigadeiro 40g. recheio sabor 
chocolate aromatizado artificialmente (20%), ( 
açúcar, xarope de glicose, água, leite, amido 
modificado, cacau em pó, sal, estabilizante: goma 
xantana (INS 415) acidulante: ácido fosfórico (INS 
338), conservador sorbato de potássio (INS 202), 
corante: caramelo (INS 150a) e dióxido de titânio 
(INS 171) e aromatizantes), açúcar, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, 
gordura vegetal, fécula de batata, glucose, clara de 
ovo, farinha de soja integral, sal, estabilizante: 
monoesterato de glicerina (INS 471), umectante 
sorbitol  (INS 420), emulsificantes: mono e 
digliceríodos de ácidos graxos com propiglicol (INS 
475) e esteratos de potássio (INS 470), fermentos 
químicos bicarbonato de sódio (INS 500i) e 
pirofosfato dissódico (INS 450i), aromatizantes, 
estabilizante lecitina de soja (INS 322), 
conservadores: propionato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), melhorador de farinha: 
amilase (INS 1100) e acidulante ácido cítrico (INS 
330). CONTÉM GLÚTEN. Entrega mensal. 

 Unid 2.160   

47 

BARRA DE CEREAL - diversos sabores. As embalagens 
devem conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 

Caixa c/ 
20 unid. 

De 30 
gramas 

188   

48 

BARRA DE CEREAL DIET - diversos sabores. As 
embalagens devem conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade de produto. Validade mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 

20und de 
30g 

188   

49 

ALIMENTO A BASE DE EXTRATO DE SOJA - com suco 
de fruta diversos sabores: O produto deverá ser 
isento de gordura e conter no máximo 25mg de 
sódio por 100ml. Deverá estar de acordo com a NTA 
02 e 36 (decreto 12.486/78). Ingredientes: água, 
extrato de soja, suco natural, açúcar, acidulante e 
conservante. caixa tetra pack de 200ml com 
canudinho. Validade mínima de 6 meses após a data 
de fabricação. Entrega mensal. 

 
Und c/ 
200ml 

2.160   

50 

BOMBOM DE CHOCOLATE - composto por uma 
casquinha crocante de waffer, coberta com duas 
camadas de chocolate ao leite  e recheado com 
creme de castanha de caju. Entrega mensal  

 
Pcte c/ 

1kg 
158   

51 
BISCOITO RECHEADO – sabores diversos (morango, 
chocolate, doce de leite, brigadeiro) - composição 

 
Pcte c/ 
200g 

1.125   

about:blank
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chocolate


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 266 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar e outras substâncias permitidas, 
acondicionado em saco plástico impermeável, 
fechado.  Pacote de 200 gramas. Entrega mensal 

52 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO - Café em pó, torrado e 
moído tipo exportação c/ selo e certificado ABIC, 
embalagem aluminizada, empacotado à vácuo 
pacote 250grs, 1° qualidade. Entrega mensal. 

 
Pcte com 

250g 
453   

53 

BATATA PALHA - De primeira qualidade integra e 
crocante embalado em plástico resistente. Com 
identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante data de fabricação e prazo de validade. 
Registro no SSAP ou MS. Embalagem 200g. Entrega 
mensal. 

 kg 180   

54 

CANELA EM PÓ – Extraída da casca seca da 
cinnamonum cássia, vulgarmente conhecida como 
canela da China, constituído por cascas de espécimes 
vegetais genuínas, sãs e limpas. A sua essência 
deverá estar esgotada. Ausência de sujidades, larvas 
e parasitas. Embalagem de 30g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

 Tb de 30g 135   

55 

COCO RALADO DESIDRATADO - Produto obtido de 
endosperma de fruto de coqueiro (cocos nucifera), 
por processo tecnológico adequado e separado 
parcialmente de emulsão óleo/àgua (leite de coco) 
por processos mecânicos, embalagem com 100g. O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano. Entrega mensal. 

 
Pcte de 

100g 
270   

56 

CANELA EM PAU - acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
data de validade. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original contendo 100g de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 6,2   

57 

CRAVO DA ÍNDIA - Constituídos por botões florais 
sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote data de fabricação, 
quantidade do produto. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original contendo 50g de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 

 Kg 2,7   
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Nacional de Vigilância Sanitária). Constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 meses à 01 
ano.  Entrega mensal. 

58 

LEITE DE CÔCO - produto obtido de leite de coco 
pasteurizado e homogeneizado, podendo conter 
conservantes, acidulantes e/ou espressante.  O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de tetra pack contendo 200ml de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Litro 240   

59 

CALDO DE CARNE - Preparado à partir de matérias-
primas sãs, limpas e de boa qualidade, constituído 
basicamente de carne bovina desidratada, liofilizada 
ou em pó, sal, amido de milho, gordura vegetal e 
condimentos, podendo conter corante natural. Livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. Embalagem: Caixa contendo 6 
(seis) cubos, com pesos líquidos aproximado de 57g. 
O produto deverá ser entregue em embalagem 
original de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Constando identificação do produto inclusive a 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Validade de no 
mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega mensal. 

 Cx 528   

60 

CALDO DE GALINHA - Preparado à partir de 
matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade, 
constituído basicamente de carne de frango 
desidratada, liofilizada ou em pó, sal, amido de 
milho, gordura vegetal e condimentos, podendo 
conter corante natural. Livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Embalagem: Caixa contendo 6 (seis) cubos, com 
pesos líquidos aproximado de 57g. O produto deverá 
ser entregue em embalagem original de acordo com 
as normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 meses à 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Cx 528   

61 

COLORAU – Produto obtido do pó do urucum. Pó 
fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a 
presença de sujidade ou matérias estranhas, 
embalagem plástica com 100g. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega 
mensal. 

 Kg 102   

62 
EXTRATO DE TOMATE LONGA VIDA – Produto 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 

 Kg 813   
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sem pele e semente. Será tolerada a adição de 1% de 
açúcar e 5% de cloreto de sódio. Embalagem tetra 
pak de 0,34kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano.  Entrega mensal. 

63 

SAL - Refinado, iodado, extraído de fontes naturais, 
ausência de sujidades e impurezas orgânicas, com no 
mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, 
acondicionado em saco plástico de polietileno com 1 
kg e embalagem secundária com 10kg. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 
ano.  Entrega mensal. 

 Kg 119   

64 

LOURO – Em folha seco, obtido de espécimes 
vegetais genuínos folhas sãs, limpos e secos, de 
coloração verde pardacenta, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos 
a sua espécie, acondicionada em saco plástico 
transparente atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado. De acordo com a rdc n°276/2005. Com 6 g 
aproximadamente.  Entrega mensal. 

 Kg 6,2   

65 

MILHO VERDE EM CONSERVA - a base de milho / 
água / sal / açúcar. Sem conservantes. O produto 
deverá ser entregue em embalagem original de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 240   

66 

ERVILHA EM CONSERVA - a base de ervilha / água / 
sal / açúcar. Sem conservantes. O produto deverá ser 
entregue em embalagem original de acordo com as 
normas técnicas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) constando identificação do 
produto inclusive a marca, nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Produto deverá ser entregue em embalagem de 
200g. Entrega mensal. 

 Kg 240   

67 

SARDINHA EM CONSERVA - LATA – Ao próprio suco 
com óleo comestível e sal, isento de conservantes e 
glúten. A embalagem dever ser de lata sem amassos 
com peso líquido de 130g. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Entrega mensal. 

 
Lata c/ 
130g 

drenado 
2.100   

68 
GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES (Morango, 
Uva, Abacaxi e Limão) – Com açúcar, aromatizante, 

 Cx 1.050   
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podendo ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, 
íntegras e resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega - Resolução - RE nº 60 de 2002 - Caixa com 
peso aproximado 85g. Entrega mensal. 

69 

MARIOLA DE BANANA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade. Resolução - CNNPA 
nº 12, de 1978. Peso 300gramas (com 20 unidades 
de 15g). Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

240   

70 

MARIOLA DE GOIABA - Acondicionada em porções 
individuais, em papel celofane, transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, número do lote, data 
de fabricação, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir 
da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 12, de 
1978. Peso 300 gramas (com 20 unidades de 15g). 
Entrega mensal. 

 
Pcte / 
300g 

240   

71 

VINAGRE - Ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com acidez 
de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências e sem adição de açúcares. 
De acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 500ml. 
Entrega mensal. 

 Litro 567   

72 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - A base 
de sucralose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, quantidade do produto, 
número de registro.  Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade 
superior a 10 meses. De acordo com a portaria 38 de 
13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). 
Embalagem com 65ml. Entrega mensal. 

 
Frasco de 

65ml 
72   

73 

COMINHO – é um tempero encontrado em 
sementinhas ou em pó. Ele é o ingrediente do 
famoso curry, com sabor aromático e um pouquinho 
amargo, deve estar sem a presença de sujidade ou 
matérias estranhas, embalagem plástica com no 
mínimo 1 kg. O produto deverá ser entregue em 
embalagem original de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) constando identificação do produto 
inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, 

 Kg 9   
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data de fabricação e prazo de validade. Validade de 
no mínimo 06 a 01 ano. Entrega mensal. 

74 

TEMPERO COMPLETO – Concentrado de 
Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, 
embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de 
fabricação. Registro no MS produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. De acordo com a RDC 
n°276/2005. Embalagem 500ml. Entrega mensal. 

 Kg 90   

75 

CONDIMENTO MISTO – O tempero deve ser 
constituído de matéria prima de boa qualidade e 
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto de acordo com as normas vigentes. 
Validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação. De acordo com a RDC 
n°276/2005.  Pct com 100g. Entrega mensal. 

 Kg 9   

76 

AMIDO DE MILHO - Embalado em papel 
impermeável, limpo, não violado, resistente e 
acondicionado em caixas de papelão resistentes, que 
garantam a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto.  Deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, 
de 1978. Embalagem aproximada 500g. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

120   

77 

FARINHA LÁCTEA - Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém 
Glúten. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

375   

78 

CEREAL COM ARROZ E AVEIA - Farinha de arroz, 
açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitmina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilia. 
Contém glutem. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

216   

79 

MULTICEREAL – Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 
sódio dibásico, fumarato ferrosos, sulfato de zinco), 
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, 
ácido fólico, vitamina D) e aromatizante vanilina. 
Contém glúten. Contém trações de leite. Entrega 
mensal. 

 
Pcte c/ 
230g 

315   

80 

SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE LEITE - Leite 
integral, açúcar, maltodextrina, minerais (fosfato de 
cálcio, pirosfofato férrico, carbonato de magnésio, 
sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de 
cobre e selenito de sódio), vitaminas (colina, 
vitamina C, inositol, vitamina E, niacina, vitamina A, 
ácido pantotênico, vitamina D, vitamina B6, vitamina 
K, vitamina B1, biotina, vitamina B2, ácido fólico e 
vitamina B12), espessante goma xantana, 

 
Pcte c/ 
350g 

135   
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aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 
Contém glutem. Entrega mensal. 

81 

NEGO BOM - embalagem com 500g –Doce de 
banana arredondado, composto por bananas, açúcar 
e limão. DA ROTULAGEM: deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. DA 
VALIDADE: o produto deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses. Entrega mensal. 

 
Pcte c/ 
500g 

315   

82 

DOCE DE LEITE – embalagem contendo 50 unidades, 
acondicionada em porções individuais, em papel 
celofane, transparente, atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. DA EMBALAGEM: o 
produto deverá conter os dados da identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. DA VALIDADE: deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. Entrega mensal. 

 
Cx c/ 50 

und 
315   

83 

PAÇOCA – Doce composto de amendoim torrado e 
moído, açúcar e sal, não contém glúten. 
Características de acordo com as legislações 
vigentes. CARACTERÍSTICAS GERAIS: isento de 
conservantes ou corantes; embalado 
individualmente; formato retangular; não se 
apresentar deformado, quebrado ou amassado. DA 
EMBALAGEM: A embalagem deverá ser plástica, 
resistente, lacrada, com peso líquido mínimo de 22g. 
DA ROTULAGEM: De acordo com a legislação 
vigente. DA VALIDADE: Validade mínima de 06 meses 
no ato da entrega. Entrega mensal. 

 
Cx C/ 56 

Unid 
270   

84 

MOLHO BOLONHESA - é um molho feito com carne 
bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragu) ou lasanha. [1] : 
(ragù bolognese 
 [raˈɡu boloɲˈɲeːze] em italiano) é um molho feito 
com carne bovina moída, tomate e outros adicionais, 
tradicionalmente preparado para acompanhar 
tagliatelle fresco (tagliatelle al ragù) ou lasanha. [1] O 
produto deverá ser entregue em embalagem original 
de acordo com as normas técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) constando 
identificação do produto inclusive a marca, nome e 
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.  
Entrega mensal. 

 Kg 30   

VALOR TOTAL DO LOTE 6 
 

 
 

LOTE 7 - HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. 
VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 
ABÓBORA – De primeira qualidade, cor alaranjada, 
cheiro, aspecto e sabor próprio tamanho uniforme, 
isenta de enfermidades com ausência de sujidades, 

 KG 2.100   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 272 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

parasito, larvas e material terroso, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, 
acondicionada em sacos plásticos ou de tecidos. 

2 

ALFACE - Fresca, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. 
MACRO E MICROSCÓSPICAS: O produto deverá estar 
isento de material terroso e unidade externa 
anormal, livre de resíduos fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. 

 KG 1.178   

3 

ALHO – Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme 
e intacto, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionada em caixa de 
madeira (500x305x160) MM, pesando 
aproximadamente 10kg 

 KG 452   

4 

ABACAXI – Perola com coroa de primeira, tamanho 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido 
e maduro, com polpa firme e intacta e acondicionada 
em caixa de madeira (520x290x290)MM, pesando 
por unidade entre 1 a 1,5kg 

 Unidade 1.365   

5 
ACEROLA - espécie redonda, fresca, sem substâncias 
estranhas macro e microscopicamente visíveis 

 Kg 1.395   

6 

BANANA PRATA – Climatizada, sabor dose, aspecto e 
cheiro de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida sem danos físicos ausência de 
sujidades, parasitas, amassões e sinais de 
apodrecimentos. 

 Unidade 23.025   

7 

BANANA COMPRIDA – È um fruto de bananeira 
(musa Paradisíaca) grande erva musácea, cujos 
frutos dispõem-se em cachos. São frutos de grande 
poder alimentícios. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fruta 
procedente de frutificação de planta sã, “in natura”, 
de primeira qualidade de acordo com sua 
especificidade. Tipo: BANANA/ CATEGORIA I – PE. 
ORGANOLÉPTICAS: Aspectos: Bagas Alongadas, cor: 
amarelo, levemente esverdeado, Cheiro: Próprio, 
Sabor: Próprio doce. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidade, larvas e parasitos. 

 Unidade 10.433   

8 

BATATA INGLESA – Lisa, de primeira, firme e intacta, 
sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes), tamanho conformação 
uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em 
sacos de juta de (830x500) MM, pesando 
aproximadamente 50kg. 

 Kg 3.704   

9 

BATATA DOCE – De primeira, firme, e intacta, sem 
lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes), tamanho e conformação uniformes devendo 
ser grauda acondicionada em sacos de juta de 
(830x500)MM, pesando aproximadamente 50kg 

 Kg 1.244   

10 

CEBOLA – De primeira, compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de 
polietileno (750x480) MM, pesando 
aproximadamente 20 kg 

 Kg 2.586   

11 
CEBOLINHO – De primeira, compacta e firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 

 molho 1.245   
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cortes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em 
sacos de polietileno (750x480)MM, pesando 
aproximadamente 20 kg. 

12 

CENOURA – Vermelha, de primeira, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos e mecânicos, devendo ser bem 
desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira 

 Kg 2.609   

13 

CHUCHU – Trepadeira herbácea, cucurbitácea 
(SECHIUN EDULE), de fruto verde, comestível 
revestidos de espinhos inertes. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS: O produto é uma hortaliça classificado como 
legume. De acordo com as características deve ser 
classificado como de primeira qualidade. Tipo: 
CHUCHU COMUM ESPECIAL – PE. ORGANOLÉPTICAS: 
Aspectos – alongados, Cor – verde, Cheiro – próprio, 
Sabor – próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: 
Ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

 Kg 954   

14 

COCO SECO - INTEIRO - Fruta oleaginosa,tipo coco 
seco, conforme NTA-57 (Dec. 12.486 de 20/10/78) de 
primeira qualidade, com casca apresentando 
tamanho e conformação uniformes, isenta de 
fermentação e mofo, ausência de sujidade, parasitas 
e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.   

 Unidade 567   

15 

COENTRO – Planta glaba, umbelífera (coriandru 
sativum), de flores róseas ou alvas, cuja folha é 
usada como condimento. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
o produto é uma hortaliça classificada como verdura. 
De acorde com as suas características deve ser 
classificada como de primeira qualidade. Tipo: 
COENRO – PE/PB. ORGANOLÉPTICAS: Aspectos – 
folhas, Cor – verde, Cheiro – próprio, Sabor – 
próprio. MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de 
sujidade, larvas e parasitos. 

 molho 992   

16 

GOIABA – Aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com 
polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras.O produto deverá estar isento de 
enfermidades, material terroso,umidade externa 
anormal,isento de fertilizantes,sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundo de 
manuseio e transporte. 

 Kg 261   

17 

INHAME - Nome comum para algumas espécies do 
gênero Dioscorea (família Dioscoreácea). Estes são 
perenes herbáceas trepadeiras cultivadas para o 
consumo de seus tubérculos amiláceos na África, 
América Latina, Ásia e Oceania. Existem centenas de 
cultivares entre as espécies cultivadas. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Tipo 1, uniforme, 
compacto e firme, sem rachaduras ou manchas, 
isento de enfermidades e umidade externa anormal. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 kg 3.027   

18 

LARANJA CRAVO – È o fruto produzido pela 
laranjeira (citrus x sinensis), uma árvore da família 
Rutácea. A laranja é um fruto híbrido, criado na 
antiguidade a partir do cruzamento do pomelo com a 
tangerina. Características gerais: Casca cor verde, 
odor agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 

 Unidade 25.740   
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parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. Laranja Cravo – É o 
fruto produzido pela laranjeira (citrus x sinensis), 
uma árvore da família rutácea. A laranja é um fruto 
híbrido, criado na antiguidade a partir do 
cruzamento do pomelo com a tangerina. 
Características gerais: Casca cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos. acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades. 

19 

LARANJA PÊRA – É o fruto produzido pela laranjeira 
(Citrus x sinensis), uma árvore da família Rutaceae. A 
laranja é um fruto híbrido, criado na antiguidade a 
partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. 
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Casca de cor verde, odor 
agradável, doce, suculenta. MACRO E 
MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, larvas e 
parasitos, acondicionado em saco de nylon, 
aproximadamente 100 unidades 

 UNID 11.340   

20 

LIMÃO TAHITI - De primeira, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujicidas, parasitas e larvas, 
tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. 
De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.Kg  

 KG 1.361   

21 

MAMÃO – Formosa de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvida e maduras, com polpa firme e 
intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de 
manuseio e transporte, acondicionada em caixas, 
com 18 unidades pesando aproximadamente 21 kg.  

 KG 1.361   

22 

MARACUJÁ - De primeira, tamanho e colorações 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

 KG 1.361   

23 

MELANCIA – Redonda, graúda, de primeira, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, acondicionada a granel, 
pesando entre (6 a 10) kg cada unidade. 

 KG 1.361   

24 

MELÃO - boa qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, 
com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. De acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa.Kg  

 KG 1.361   

25 

PIMENTÃO – Verde, extra, tamanho e coloração 
uniforme, sem lesões de origens físicas ou 
mecânicas, perfurações e cortes, acondicionada em 
caixa de madeiras (495x355x220)MM, pesando 
aproximadamente 10 kg. 

 KG 510   

26 

MAÇÃ – Nacional, de primeira, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de 

 UNID 10.961   

about:blank


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9635-0371 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 275 de 282 

CPL - PREGÃO 
 
   Fls. nº _______________ 
 
   RUBRICA _____________ 

 
 

papelão, ondulado com aproximadamente 20 kg. 

27 

MACAXEIRA – Hortaliça classificada como tubérculo, 
tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, 
de boa qualidade, com o cozimento garantido, 
compacto e firme isenta de material terroso, 
parasitos, mofos e sem partes arroxeadas, sem 
folhas e talos. 

 KG 3.747   

28 

TOMATE – Salada, extra, graúdo, com polpa e firme 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de resíduos e 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física e mecânica, rachaduras e cortes, 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 
acondicionados em caixa de madeira (495x355x220) 
MM, pesando aproximadamente 24kg. 

 KG 2.157   

29 

UVA -  In natura, tipo itália, de primeira, 
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. 

 KG 630   

30 

MANGA - de primeira, in natura, tipo Espada, 
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. 

 UNID 3.645   

31 

PINHA - de primeira, 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. 

 KG 990   

32 

GRAVIOLA - de primeira, 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. 

 KG 1.350   

33 

CAJÚ - Trata-se de um pseudofruto do cajueiro 
(Anacardium ccidentale). De primeira, in natura, tipo 
Espada, 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.  

 KG 1.361   

34 

MILHO VERDE (ESPIGA) - 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. Ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

 UNID 4.275   

35 

VAGEM - de primeira qualidade, in natura, tamanho 
e coloração uniformes, 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. 

 KG 122   

36 
COUVE-FLOR - de primeira, in natura, apresentando 
grau de maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 

 UNID 1.361   
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condições adequadas para o consumo, com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas. 

37 

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. 

 KG 405   

38 
BRÓCOLIS - extra, livres de fungos; tamanho de 
médio a grande. 

 KG 405   

39 

ACELGA – cabeça fechada, tamanho grande, folhas 
verdes e viçosa, de primeira, 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. 

 KG 789   

40 

PÊRA - é o fruto comestível da pereira, uma árvore 
do gênero Pyrus L., pertencente à família Rosaceae. 
Fruto globoso ou deprimido com uma profunda 
depressão no ponto de inserção da haste que o 
prende aos ramos. De coloração verde podendo 
apresentar pequenas manchas amareladas. 

 UNID 4.800   

41 

OVOS DE GALINHA - Produto animal vindo da 
galinha branco tipo extra. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Fresco, limpo, casca livre de rachaduras, 
acomodados em bandejas de papelão como 30 
unidades, acondicionados em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. 
DA EMBALAGEM: A embalagem deve conter 
externamente dados de identificação e procedência, 
número de lote, data de embalagem, data de 
validade, condições de armazenamento, qualidade 
do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
MACRO E MICROSCÓPICAS: Ausência de sujidades, 
larvas e parasitos. 

 unidade 18.300   

VALOR TOTAL DO LOTE 7 
 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier. 

 

6.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

 

6.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA 

 

7.1. Materiais estocáveis são todos aqueles mantidos em estoque, e serão entregues em horário e dia a ser combinado com 

a Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos, conforme necessidade da demanda e deverão ser conservados em 

temperatura ambiente, nos horários de 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. com entrega 

conforme abaixo: 

  

LOCAL ENDEREÇO 
RESPONSÁVEL(IS) PELO 

RECEBIMENTO 

Casa de Acolhimento Vó Raimunda I Rua Gameleira N.3569, Janga, Paulista, PE. Maria Cibelly. 

Casa de Acolhimento Vó Raimunda II 
Rua Ulisses Narciso Dornelas N. 65, Nossa 
senhora da Conceição, Paulista, PE. 

Mércia Baracho. 

Cozinha Comunitária 
Rua Arquiteta José Geraldo Castro Paes 
N°1150 – Nossa Senhora do Ó – Paulista – PE. 

Philipe Magalhães ou Cássia 
Vila Nova Ferreira. 

RESPECTIVO HORÁRIO Dias úteis, no horário das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 

 
 
7.2. Alimentos perecíveis são todos aqueles que têm alta quantidade de água e nutrientes e necessitam de refrigeração ou 

congelamento para terem uma vida útil longa, com entrega CENTRAL no local previamente comunicado pela SECRETARIA 

DE POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS, conforme ITEM 25.1 do presente edital. 

 

7.3. Fornecimento de gêneros alimentícios realizar-se-á mediante a solicitação da SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E 

DIREITOS HUMANOS, com entrega no local conforme especificados no presente termo conforme ITEM. 

 

7.4. Entrega dos gêneros alimentícios não perecíveis é mensal, nas quantidades, horário e dia a ser combinado conforme 

necessidade da demanda informada pela Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos. 

 

7.5. Na entrega dos produtos será observado que os rótulos (quando houver) devem ser identificados com data de 

validade. 

 

7.6. Conforme o ato da contratação será entregue ao fornecedor o cronograma de entregas, estabelecido pela Secretaria 

de Políticas Sociais e Direitos Humanos. Os Hortifrutigranjeiros serão entregues semanalmente, os alimentos perecíveis 

quinzenalmente e os alimentos não perecíveis mensalmente. 

 

7.7. O prazo entre o período da entrega realizada pela contratante e a efetivação da entrega será de 08 (oito) dias. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Constituem obrigações da contratante: 
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8.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

8.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

8.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste edital; 

8.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

8.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

8.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas no termo de referência; 

8.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões 

de sua não adequação aos termos contratuais. 

8.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

8.1.9. O recebimento do objeto deste edital será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade com as 

especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto licitado; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

9.1.1. Obedecer às especificações constantes no termo de referência (ANEXO I); 

9.1.2. Responsabilizar-se pela entrega do material, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao 

cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

9.1.3. Realizar a entrega dentro do prazo estipulado; 

9.1.4. O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração 

contratual; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

9.1.6.  Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela 

urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste edital; 

9.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 

da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital. 

 

10.2. O subempenho, deverá ser efetuado com apresentação de todas as comandas inerentes ao mês corrente, podendo o 

citado subempenho ser enviado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente para pagamento ao fornecedor, SALVO fato 

imprevisível. 

 

10.3. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o 

recebimento do objeto deste edital e de acordo com a quantidade efetivamente entregue. 

 

10.4. A Secretaria Municipal de POLITICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS e o seu FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, reserva-se no direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com as condições 

e especificações constantes no termo de referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindí-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 
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14.2  O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 
14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

 
15.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades 

legalmente estabelecidas. 

 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

 

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso;  

b) Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento; 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) Pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se 

como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado. 
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15.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

02 (dois) anos. 

 

15.4. Declarações de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item III acima. 

 

15.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos I e II 

do item 15.2. 

 

a) Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento;  

b) Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 

da rejeição, com a notificação devida; 

c) Pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no 

edital. 

 

15.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couberem às demais penalidades referidas 

no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

15.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez 

por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

16.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2022. 

 

 

 

Srª Kelly Tavares de Moura                                                                                                         Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos                    
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