
Empresa/Nome: 

Endereço: 

CNPJ/CPF: 

Telefone(s): 

Nº Processo: 

Tipo Licitação: 

Balizamento: 

Modalidade: 

Data Abertura: 

Objeto: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca

0001

ABÓBORA: De boa qualidade; deverão apresentar

coloração e tamanho uniforme; não estar danificados por

qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a

sua aparência; não conter corpos estranhos aderentes à

superfície externa; Ausência de sujidades, parasitos e

larvas.

Kg 650,00 0,00 0,00

0002

ACHOCOLATADO: em pó, obtido pela mistura de cacau

em pó solúvel, leite açúcar, maltodextrina, enriquecido

com 12 vitaminas e sais minerais, aromatizantes,

emulsificante, lecitina de soja; constituído de pó fino e

homogêneo; isento de soja ou farinha, sujidades e

materiais estranhos. Produto de acordo com NTA 40.

Embalagem plástica atóxica, contendo informações

nutricionais, dados de identificação do produto, data de

fabricação e de validade e número do lote. Embalagem

com 01Kg.

KG 750,00 0,00 0,00

0003

AÇUCAR CRISTAL: na cor branca, fabricado de suco de

cana-de-açúcar, contendo no mínimo 99,3% de

sacarose, livre de fermentação, isento de matéria

terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais.

Produto de acordo com NTA 52.Embalagem plástica

atóxica, transparente, contendo informações nutricionais, 

tipo e classificação, dados de identificação do produto,

data de fabricação e de validade e número do lote.

Embalagem com 05 kg.

PC 880,00 0,00 0,00

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
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0004

ALFACE.: De boa qualidade; sem lesões de origem

física ou mecânica; ser frescas; estar livre das folhas

externas sujas de terra e da maior parte possível da terra 

aderente; ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 760,00 0,00 0,00

0005

ALHO SECO: calibre 5/6, sem defeitos graves,

(podridão, murchos e com ausência de pedúnculo ou

deformados) categoria extra. Acondicionado em

embalagem plástica, transparente, tóxica e de acordo

com as normas vigentes.

Kg 380,00 0,00 0,00

0006

AMIDO DE MILHO: com farinha de arroz . Preparado a

partir de matéria prima sã, limpa e isenta de matéria

terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.

Livre de fermentação, não podendo estar rançoso e com

umidade máxima de 14% p/p. As características

organolépticas, físico-químicas, microbiológicas e

microscópicas deverão obedecer ao Código Sanitário e

determinações do Ministério da Saúde. Rotulagem de

acordo com a legislação vigente, identificação do

produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e peso líquido, n° de

registro no órgão competente. Caixa com 50 caixinhas

de 200g.

CX 60,00 0,00 0,00

0007 AMIDO DE MILHO CREMOGEMA; CX 10,00 0,00 0,00

0008

AMIDO DE MILHO;: Preparado a partir de matéria prima

sã, limpa e isenta de matéria terrosa, de parasitas e de

detritos animais e vegetais. Livre de fermentação, não

podendo estar rançoso e com umidade máxima de 14%

p/p. As características organolépticas, físico-químicas,

microbiológicas e microscópicas deverão obedecer ao

Código Sanitário e determinações do Ministério da

Saúde. Rotulagem de acordo com a legislação vigente,

identificação do produto, marca, nome e endereço do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso

líquido, n° de registro no órgão competente. Caixa com

40 caixinhas de 500g.

CX 20,00 0,00 0,00

0009

ARROZ AGULHINHA: tipo 1, beneficiado, polido, limpo,

com no mínimo de grãos inteiros, longos e fino, isento de 

matéria terrosa de parasitas ou detritos animais ou

vegetais. Produto de acordo com NTA 33. Embalagem

plástica, atóxica, transparente, contendo informações

nutricionais, dados de identificação do produto, data de

fabricação e de validade e número do lote. Embalagem

com 05 kg.

PCT 810,00 0,00 0,00



0010

AVEIA.: em flocos finos, produto resultante de moagem

dos grãos de aveia após limpeza e classificação. As

características organolépticas, físico-químicas,

microbiológicas e microscópicas deverão obedecer ao

Código Sanitário e determinações da ANVISA.

Rotulagem de acordo com a legislação vigente,

identificação do produto, marca, nome e endereço do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso

líquido, n° de registro no órgão competente. O produto

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega. Caixa com 24 caixinhas de

250g.

CX 70,00 0,00 0,00

0011

AZEITE DE OLIVA.: extra virgem, é o óleo obtido da

fruta da árvore de oliva (Olea Europaea), obtido

unicamente por processos mecânicos, com ou sem

aplicação de calor, e que possa ser consumido em seu

estado natural, podendo sofrer exclusivamente lavagem,

decantação, filtração e centrifugação. O produto deverá

obedecer aos seguintes critérios de qualidade,

apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares

aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de

outras características indesejáveis. Sua acidez máxima

é 2% em termos de ácido oléico. Produto de acordo com

a NTA 50. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Latas

com 200ml.

LT 100,00 0,00 0,00

0012

BATATA DOCE: Lisa; de primeira; firme e intacta; sem

lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras

cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser

graúda. Acondicionada em embalagem respirável e

transparente.

Kg 430,00 0,00 0,00

0013

BATATA INGLESA.: lisa; de primeira qualidade; firme e

intacta; sem lesões de origem física ou mecânica,

(rachaduras cortes); tamanho e conformação uniformes;

devendo ser graúda.

KG 1.050,00 0,00 0,00



0014

BEBIDA LÁCTEA: Sabores variados, obtido através de

leite/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo

de gorduras, cultivo de bactérias lácteas específicas.

Contendo poupa de frutas, isento de contaminações,

sujidades e substâncias estranhas. Produto de acordo

com a NTA 84. Bebida Láctea deverá ser entregue em

temperatura de refrigeração. Embalagem plástica,

atóxica, contendo informações nutricionais e dados de

identificação do produto, data de fabricação e de

validade e número do lote. Embalados em fardo com 40

unidades de 100g.

FARDO 450,00 0,00 0,00

0015

BETERRABA: De boa qualidade; firme e intacta; sem

lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras

cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser

graúda. Embaladas em sacos respiráveis adequados e

transparentes

Kg 380,00 0,00 0,00

0016
BISCOITO CREAM-CRACKER: CAIXA COM 12

PACOTES DE 400G.
CX 420,00 0,00 0,00

0017

BISCOITO DOCE , MARIA OU MAISENA: Os biscoitos

ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias

primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de matéria

terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais,

devendo estar em perfeito estado de

conservação.Enriquecido com ferro e ácido fólico, sem

gordura trans. Produto de acordo com NTA

48.Embalagem primária plástica, atóxica, transparente,

embalagem secundária sendo caixa de papelão,

contendo informações nutricionais, dados de

identificação do produto, data de fabricação e de

validade e número do lote. . Caixa com 12 pacotes de

400g.

CX 435,00 0,00 0,00

0018

BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA: sabor COCO. Os

biscoitos ou bolachas deverão ser fabricados a partir de

matérias primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de

matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e

vegetais, devendo estar em perfeito estado de

conservação. A composição básica deverá ser: farinha

de trigo, gordura vegetal, amido de milho, sal refinado,

aroma artificial e estabilizante de lecitina de soja e soro

de leite. No rótulo deverá constar a denominação

“biscoito”, seguido de sua classificação e Rotulagem

Nutricional Obrigatória. Produto de acordo com NTA 48.

Caixa com 12 pacotes de 400g.

CX 415,00 0,00 0,00



0019

CAFÉ TORADO E MOÍDO: em pó homogêneo, torrado e

moído, aroma e sabor característicos de café. Produto

de acordo com NTA 42. Embalagem contendo 500

gramas cada pacote.

De primeira qualidade, contendo identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade, selo de pureza da associação brasileira da

indústria do café – ABIC. O produto deverá ter registro

no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do

ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão

nacional de normas e padrões para alimentos - CNNPA.

FARDO 920,00 0,00 0,00

0020

CANELA EM PO: fino e homogêneo, com aspecto e

cheiro aromático e sabor próprio, livre de sujidades e

materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em

embalagem transparente e atóxica, de acordo com as

normas vigentes. Pcte com 25g

PCT 120,00 0,00 0,00

0021

CARNE BOVINA (MUSCULO): sem osso, com no

mínimo 10% de gordura, congelada, devendo ser

fornecida em embalagem plástica com no máximo 1 kg.

Produto de acordo com NTA 3.

PCT 930,00 0,00 0,00

0022

CARNE BOVINA MOÍDA: de 1ª qualidade, limpa sem

pele, com pouca gordura, sem pelancas, isentas de

aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam

impróprias ao consumo e que alterem suas

características naturais (física, química e organoléptica),

corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo

diagrama sem extensão atingindo partes não cotadas.

Produto de acordo com NTA 3. Pcte de 1/2.

PCT 1.245,00 0,00 0,00

0023

CARNE DE FRANGO ( COXA E SOBRE-COXA): com o

osso, congelada, padrão PifPaf, sem tempero, com

adição de água de no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro

próprios, não amolecidos nem pegajosos, sem mancha

esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e

larvas. Produto de acordo com NTA 03. Deve ser

registrada junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpa

(sem excesso de gordura e pele), apresentar após o

desgelo consistência firme e compacta, coloração

amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionada em

embalagem plástica atóxica, à vácuo, disposta em caixa

de papelão reforçada e internamente impermeabilizada,

contendo em seu rótulo: espécie do produto, data da

embalagem, validade e peso.

KG 1.710,00 0,00 0,00



0024

CARNE FRANGO (INTEIRO): congelado, com adição de

água de no máximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprios,

não amolecido, nem pegajoso, sem mancha

esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e

larvas. Produto de acordo com NTA 3. Deverá ser

registrada junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo

(sem excesso de gordura e pele), apresentar após o

desgelo consistência firme e compacta, coloração

amarelo pardo, brilho e odor suave, acondicionada em

embalagem plástica atóxica, à vácuo, contendo em seu

rótulo: espécie do produto, data da embalagem, validade

e peso, padrão PIF PAF, sem tempero.

KG 840,00 0,00 0,00

0025

CEBOLA.: de primeira qualidade; compacta e firme; sem

lesões de origem física ou mecânica, perfurações e

cortes; tamanho e coloração uniformes; devendo ser

bem desenvolvida; isenta de sujidades, parasitas e

larvas. Embalada em sacos respiráveis, adequados e

transparentes.

KG 830,00 0,00 0,00

0026

CENOURA.: Deverão ser de porte médio/grande de boa

qualidade, sem ramas, fresca, compacta e firme, sem

defeitos sérios (rachaduras e cortes), apresentando

tamanho, cor e conformação uniformes. Deverá

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo mediato e

imediato devendo ser bem desenvolvida. As Cenouras

deverão apresentar as características varietais bem

definidas, serem sãs, inteiras, limpas e livres de

umidade externa. Devem ter coloração e formato

uniforme, sem apresentar radicelas e danos mecânicos,

sem estar com coloração esverdeados, deformados e

deteriorados e sem ataque de pragas e doenças.

Kg 300,00 0,00 0,00

0027

CHEIRO VERDE.: De boa qualidade; sem lesões de

origem física ou mecânica; ser frescas; estar livre das

folhas externas sujas de terra e da maior parte possível

da terra aderente; ausência de sujidades, parasitos e

larvas.

MAÇO 480,00 0,00 0,00



0028

COCO RALADO.: puro, desidratado, de baixo teor de

gordura, sem qualquer adição e que conserva parte dos

componentes do endosperma do fruto; contendo de 35 a

60% de lipídios, sem cheiro ou ranço. Produto de acordo

com NTA 29. Embalagem plástica atóxica, transparente,

contendo informações nutricionais, dados de

identificação do produto, data de fabricação e de

validade e número do lote.Embalagem de 100g.

UNIDA

DE
110,00 0,00 0,00

0029

COENTRO.: seco e moído, com aspecto e cheiro

próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua

espécie. Acondicionado em embalagem plástica,

transparente e atóxica, de acordo com as normas

vigentes. Pctes de 200g.

PCT 240,00 0,00 0,00

0030

CORANTE AÇAFRÃO.: condimento amarelo, preparado

com matérias primas de boa qualidade, livre cheiro acre

e rançoso. Produto de acordo com a NTA 85.

Embalagem plástica, atóxica, contendo informações

nutricionais e dados de identificação do produto, data de

fabricação e de validade e número do lote. Embalagem

de 01kg.

KG 80,00 0,00 0,00

0031

CORANTE.: alimentício, em pó fino, na cor alaranjada,

cheiro e sabor próprios, constituído pela mistura de fubá

ou farinha de mandioca com urucum em pó ou extrato

oleoso de urucum adicionado ou não de sal e de óleos

comestíveis. O colorífico deverá ser preparado com

matérias primas de boa qualidade e não deverá

apresentar cheiro acre ou rançoso. Produto de acordo

com NTA 85. Embalagem plástica, atóxica, contendo

informações nutricionais e dados de identificação do

produto, data de fabricação e de validade e número do

lote. Embalagem de 01kg.

KG 80,00 0,00 0,00

0032

COUVE.: De primeira qualidade; sem lesões de origem

física ou mecânica; ser frescas; estar livre das folhas

externas sujas de terra e da maior parte possível da terra 

aderente; ausência de sujidades, parasitos e larvas.

KG 200,00 0,00 0,00

0033

EXTRATO DE TOMATE.: preparado com frutos

maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. Será

tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto

de sódio. O produto deverá estar de acordo com NTA

32. Isento de fermentações e não indicar processamento

defeituoso. Embalagem com informações nutricionais e

dados de identificação do produto, data de fabricação e

de validade e número do lote. Caixa com 24 latas de

350g.

CX 65,00 0,00 0,00



0034

FARINHA DE MANDIOCA .: Seca, fina , branca,

fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas,

isentas de matéria terrosa e parasitos. Não poderão

estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto de

acordo com NTA 34. Embalagem plástica, atóxica,

transparente.

Kg 900,00 0,00 0,00

0035

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.: com fermento,

enriquecida com ferro, fabricada a partir de grãos de

trigo, isentos de matéria terrosa, parasitos, larvas e

detritos animais e vegetais, e em perfeito estado de

conservação. Não pode estar úmida, fermentada, nem

rançosa. Aspecto de pó fino, branco, cheiro e sabor

próprios. Produto de acordo com NTA 35. Embalagem

plástica, atóxica, transparente, contendo informações

nutricionais e dados de identificação do produto, data de

fabricação e de validade e número do lote. Fardo com 10

pctes de 01 kg.

FARDO 60,00 0,00 0,00

0036

FARINHA LÁCTEA DE CEREAIS: a base de farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido,

sais minerais, vitaminas, sal e aveia, acondicionado em

recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente,

vedado hemeticamente e limpo. Não pode estar úmida.

Embalagem de aluminio, atóxica, contendo informações

nutricionais e dados de identificação do produto, data de

fabricação e de validade e número do lote. Embalagem

com 400kg.

PCT 300,00 0,00 0,00

0037

FEIJÃO: Tipo carioquinha, tamanho e formato naturais,

maduros, limpos e secos. Embalagem plástica, atóxica,

transparente.

KG 1.020,00 0,00 0,00

0038

FUBÁ DE MILHO: enriquecido com ferro e ácido fólico,

obtido pela moagem do grão de milho, fabricado a partir

de matérias-primas sãs, limpas, isenta de matéria

terrosa e parasitas. Produto de acordo com NTA 34.

Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo

informações nutricionais e dados de identificação do

produto, data de fabricação e de validade e número do

lote. Embalagem com 01 kg.

KG 430,00 0,00 0,00



0039

GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS: produto

constituído de gelatina comestível em pó. Embalagem

primária com identificação do produto, especificação dos

ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante

e informações do mesmo, prazo de validade, peso

líquido e rotulagem de acordo com a legislação. O

produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)

meses a partir da data de entrega; Caixa com 36

unidades.

CX 60,00 0,00 0,00

0040

GELEIA DE FRUTAS: sabores variados, obtida pela

cocção de frutas inteiras ou pedaços, polpa ou suco de

frutas, concentrado até consistência gelatinosa. O

produto será designado genericamente “geléia”, seguido

do nome da fruta de origem. As características

organolépticas, físico-químicas, microbiológicas e

microscópicas deverão obedecer ao Código Sanitário e

determinações da ANVISA. Rotulagem de acordo com a

legislação vigente, identificação do produto, marca,

nome e endereço do fabricante, data de fabricação,

prazo de validade e peso líquido, n° de registro no órgão

competente. Produto de acordo com NTA 25. O produto

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a

partir da data de entrega. Embalagem esterilizada, pote

de 500 g.

POTE 75,00 0,00 0,00

0041

LARANJA.: nacional, tipo 1; firme e intacta; sem lesões

de origem física ou mecânica, (rachaduras cortes);

tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda.

Saco de 20Kg.

SACO 700,00 0,00 0,00

0042

LEITE EM PÓ.: integral e sem açúcar, devendo ser de

acordo com as normas vigentes. Caixa com 25 pctes de

400g.

CX 50,00 0,00 0,00

0043

LEITE liquido, pasteurizado, tipo C.: Embalagem saco

plástico contendo 01 litro, com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade e

capacidade. O produto devera ter registro no Ministerio

da Agricultura e/ou Ministerio da Saude.

LT 24.400,00 0,00 0,00



0044

LINGUIÇA TOSCANA: embalagem contendo 5

kg.Preparada com carnes de 1ª qualidade,

condimentada, sem pimenta, com aspecto característico

firme, cor própria, não pegajosa, sem manchas

pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio,

isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada

em embalagem plástica transparente atóxica, contendo

em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade

e peso. Produto de acordo com NTA 5.

PC 250,00 0,00 0,00

0045

MAÇÃ.: tipo 1, sem lesões de origem física ou mecânica, 

com polpa firme e intacta. Em caixas padronizadas de

20 Kg.

CX 320,00 0,00 0,00

0046

MACARRÃO CORTADO SEMOLINA COM OVOS:

massa alimentícia; cor amarela; fabricado a partir de

matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa

e de parasitos. Não poderá estar fermentado ou rançoso.

Produto de acordo com NTA 49. Embalagem com

informações nutricionais e dados de identificação do

produto, data de fabricação, de validade e número do

lote. Fardo com 20 pctes de 500g.

FARDO 70,00 0,00 0,00

0047

MACARRÃO ESPAGUETE COM SÊMOLA DE OVOS:

comprido nº 08, massa alimentícia; seca para

macarronada; cor amarela; fabricado a partir de matérias-

primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de

parasitos. Não poderá estar fermentado ou rançoso.

Produto de acordo com NTA 49. Embalagem com

informações nutricionais e dados de identificação do

produto, data de fabricação, de validade e número do

lote. Fardo com 20 pctes de 500g.

FARDO 50,00 0,00 0,00

0048

MACARRÃO PARAFUSO COM SEMOLINA COM

OVOS: massa alimentícia; cor amarela; fabricado a partir

de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria

terrosa e de parasitos. Não poderá estar fermentado ou

rançoso. Produto de acordo com NTA 49. Embalagem

com informações nutricionais e dados de identificação

do produto, data de fabricação, de validade e número do

lote. Fardo com 20 pctes de 500g.

FARDO 40,00 0,00 0,00

0049

MAMÃO PAPAIA/FORMOSO: tipo 1; firme e intacta; sem

lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras

cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser

graúdo.

KG 765,00 0,00 0,00



0050

MANDIOCA,: de primeira qualidade; firme e intacta, sem

lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras

cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser

graúda e livre de sujidades.

KG 300,00 0,00 0,00

0051

MARGARINA VEGETAL CREMOSA: com sal,

industrializada, obtida de produtos isentos de sujidades

e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de

conservação, homogênea, de cheiro e sabor

característico.Com 60% de lipídio. Produto de acordo

com NTA 50. Embalagem plástica, atóxica, com

informações nutricionais e dados de identificação do

produto, data de fabricação e de validade e número do

lote. Caixa com 24 potes de 250g.

CX 60,00 0,00 0,00

0052

MELANCIA DE BOA QUALIDADE.: firme e intacta; sem

lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras

cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser

graúda.

KG 500,00 0,00 0,00

0053

MILHO PARA CANJICA: na cor branca, despeculiada,

tipo 1, extra, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica,

atóxica, transparente, contendo informações nutricionais

e dados de identificação do produto, data de fabricação

e de validade e número do lote. Fardo com 24 pctes de

500g.

FARDO 40,00 0,00 0,00

0054

MILHO PARA PIPOCA: tipo 1, amarelo, beneficiado,

pólido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo

informações nutricionais e dados de identificação do

produto, data de fabricação e de validade e número do

lote. Fardo com 24 pctes de 500g.

FARDO 15,00 0,00 0,00

0055

MILHO VERDE.: em conserva, obtido de produtos

isentos de sujidades. Seus ingredientes de preparo

deverão estar em perfeito estado de conservação,

homogêneos, de cheiro e sabor característicos. A lata

não pode estar amassada ou estufada. Embalagem com

informações nutricionais e dados de identificação do

produto, data de fabricação e de validade e número do

lote. Latas de 200g

LT 460,00 0,00 0,00



0056

MINGAL DE MILHO VERDE: pó para preparo de mingau

sabor milho verde, enriquecido com 12 vitaminas e sais

minerais. As características organolépticas, físico-

químicas, microbiológicas e microscópicas deverão

obedecer ao Código Sanitário e determinações do

Ministério da Saúde. Rotulagem de acordo com a

legislação vigente, identificação do produto, marca,

nome e endereço do fabricante, data de fabricação,

prazo de validade e peso líquido, n° de registro no órgão

competente.

KG 70,00 0,00 0,00

0057

OLEO REFINADO DE SOJA: fabricado por processo

tecnológico adequado. Deve apresentar aspecto, cheiro,

sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e

de outras características indesejáveis. Preparado a partir

de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes.

Livre de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e

vegetais. Produto de acordo com NTA 50. Embalagem

plástica, atóxica, transparente, contendo informações

nutricionais e dados de identificação do produto, data de

fabricação e de validade e número do lote. Frascos tipo

PETI com 900 ml. Cx com 20 unidades.

CX 90,00 0,00 0,00

0058

OVO DE GALINHA.: de primeira, tipo extra; classe A,

branco e de primeira. Isento de sujidades, fungos e

substâncias tóxicas; em perfeitas condições estruturais.

Deverá ser registrada junto ao SIF. Acondicionado em

embalagem primária em pentes com 30 unidades e

secundária em caixas de papelão contendo 12 pentes,

rotuladas e lacradas.

CX 60,00 0,00 0,00

0059

PÃO DOCE PARA CACHORRO QUENTE.: deverá ser

fabricado com matérias primas de 1ª qualidade, isentas

de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de

conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal

cozido. Peso médio por unidade 50 g. Produto de acordo

com a NTA 47.

UND 5.500,00 0,00 0,00

0060

PÃO FRANCÊS: deverá ser fabricado com matérias

primas de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa,

parasitos e em perfeito estado de conservação. Será

rejeitado o pão queimado ou mal cozido. Peso médio por

unidade 50g. Produto de acordo com NTA 47.

UND 52.000,00 0,00 0,00



0061

PEITO DE FRANGO.( peito de frango sem pele sem

osso) Devem ser:: embalados em saco plástico de

polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto,

com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do

produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de

Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual)

ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal);sem manchas

de qualquer espécie, nem parasitas, nem

larvas;apresentar odor e sabor característico;percentual

aceitável de sebo ou gordura de 10% para carne bovina;

carnes congeladas não devem apresentar gelo

superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer

sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada). 

Cor amarelo-rosada, congelada (até -12ºC), resfriada (0º

a 4ºC).

KG 950,00 0,00 0,00

0062

PIMENTÃO.: tipo I; de primeira; firme e intacto; sem

lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras

cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo

ser graúdo.

KG 110,00 0,00 0,00

0063

PÓ INSTATÂNEO PRA PREPARO DE LEITE: sabor

banana e aveia, enriquecida com 12 vitaminas e sais

minerais. As características organolépticas, físico-

químicas, microbiológicas e microscópicas deverão

obedecer ao Código Sanitário e determinações do

Ministério da Saúde. Rotulagem de acordo com a

legislação vigente, identificação do produto, marca,

nome e endereço do fabricante, data de fabricação,

prazo de validade e peso líquido, n° de registro no órgão

competente. Pctes com 400g.

PCT 290,00 0,00 0,00

0064

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA: obtida por

processamento tecnológico adequado, a partir da farinha

de soja. Teor de umidade máxima de 8%. Produto de

acordo com NTA 36. Embalagem plástica, atóxica,

transparente, contendo informações nutricionais e dados

de identificação do produto, data de fabricação e de

validade e número do lote.

KG 220,00 0,00 0,00

0065

RAPADURA: Produto extraído do caldo da cana-de-

açúcar, rico em cálcio, ferro e potássio, contendo no

mínimo 90,0% de sacarose. Isento de matéria terrosa,

de parasitos e de detritos animais ou vegetais.

Embalagem plástica atóxica, transparente. Contendo

data de fabricação e validade. Acondicionadas em

pacotes de 1 kg

UNID 1.500,00 0,00 0,00



0066

Repolho: colhidos ao atingirem o grau normal de

evolução do tamanho e apresentados ao consumo em

perfeito estado de desenvolvimento, cor e sabor próprios

da variedade e espécie; não estarem danificados por

qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a

sua aparência; não estarem sujos de terra; não conterem

corpos estranhos aderentes à superfície externa;

estarem isentas de umidade externa anormal.

KG 105,00 0,00 0,00

0067

SAL REFINADO IODADO: contendo sais de iodo (iodeto

de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não

tóxico). Deve apresentar cristais brancos, com

granulação uniforme e estar isento de sujidade,

microrganismos patogênicos e outras impurezas

capazes de provocar alterações no alimento ou que

indiquem emprego de uma tecnologia inadequada.

Produto de acordo com NTA 71. Embalagem plástica,

atóxica, transparente, contendo informações nutricionais

e dados de identificação do produto, data de fabricação

e de validade e número do lote. Embalagem de 01 kg.

KG 170,00 0,00 0,00

0068

SALSICHA HOT-DOG .: preparada com carne de frango

fresca, com condimentos triturados e cozidos; com o

máximo de 2 % de amido, acondicionada em sistema cry-

o-, pesando aproximadamente 50 gramas por

unidade.Aspecto característico, cor própria, sem

manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor

próprio, com adição de água ou gelo de no máximo 10%

e acondicionada em embalagem plástica transparente

atóxica, á vácuo, disposta em caixa de papelão

reforçada, contendo em seu rotulo: espécie do produto,

embalagem, validade e peso, devendo ser registrado

junto ao IMA ou SIF. Produto de acordo com NTA 5.

Embalagem com pctes de 05kg.

PCT 30,00 0,00 0,00

0069

SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA: sem

refrigeração, sem açúcar. O produto deverá ser

preparado com frutas maduras, sãs, limpas e isentas de

matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou

vegetais. A densidade dos sucos de frutas é variável.

Poderão conter sólidos em suspensão. Não deverão

conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta,

nem substâncias estranhas à sua composição normal.

Rotulagem Nutricional Obrigatória. Produto de

acordo com NTA 23. Frasco de 500ml, com rendimento

de 03 Lts. Caixa com 12 frascos.

CX 250,00 0,00 0,00



0070

SUCO CONCENTRADO DE CAJU: sem refrigeração,

sem açúcar. O produto deverá ser preparado com frutas

maduras, sãs, limpas e isentas de matéria terrosa, de

parasitos e de detritos animais ou vegetais. A densidade

dos sucos de frutas é variável. Poderão conter sólidos

em suspensão. Não deverão conter fragmentos das

partes não comestíveis da fruta, nem substâncias

estranhas à sua composição normal. Rotulagem

Nutricional Obrigatória. Produto de acordo com NTA

23. Frasco de 500ml, com rendimento de 03 Lts. Caixa

com 12 frascos.

CX 220,00 0,00 0,00

0071
SUCO DE GOIABA.: natural, integral, acondicionado em

embalagem original de 500ml. Cx com 12 unidades.
CX 210,00 0,00 0,00

0072
SUCO DE MARACUJA.: natural, integral, acondicionado

em embalagem original de 500ml. Cx com 12 unidades.
CX 90,00 0,00 0,00

0073

Tangerina(Pocakan): serem frescas; terem atingido o

grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios

da espécie e variedades; apresentarem grau de

maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,

o transporte e a conservação em condições adequadas

para o consumo mediato 

não conterem substâncias terrosa, sujidades ou corpos

estranhos aderentes à superfície da casca; estarem

isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor

estranhos;

estarem livres de resíduos de fertilizantes;

KG 120,00 0,00 0,00

0074

TEMPERO ALHO E SAL.: mistura a base de alho e sal.

Deve estar isento de sujidade, microrganismos

patogênicos e outras impurezas capazes de provocar

alterações no alimento. Produto de acordo com NTA 70.

Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo

informações nutricionais e dados de identificação do

produto, data de fabricação e de validade e número do

lote. Embalados em fardo com 40 pctes de 400g.

FARDO 25,00 0,00 0,00

0075

TEMPERO COMPLETO.: sem pimenta e urucum,

contendo alho, sal, óleo vegetal, cebola. Deve estar

isento de sujidade, microrganismos patogênicos e outras

impurezas capazes de provocar alterações no alimento.

Produto de acordo com NTA 70. Embalagem plástica,

atóxica, transparente, contendo informações nutricionais

e dados de identificação do produto, data de fabricação

e de validade e número do lote. Embalados em fardo

com 40 pctes de 400g.

FARDO 20,00 0,00 0,00



0076

TODINHO.: bebiba láctea UHT, sabor chocolate.

Devendo conter informações nutricionais, e dados de

identificação do produto, data de fabricação, e de

validade e número do lote. Deve ser registrado junto ao

IMA ou SIF .Caixa com 27 unidades de 200 ml cada.

CX 300,00 0,00 0,00

0077

TOMATE: Tomate tipo I, firme e intacto; sem lesões de

origem física ou mecânica, (rachaduras cortes); tamanho

e conformação uniformes; devendo ser graúdo.

KG 200,00 0,00 0,00

0078
VINAGRE.: fermentado acético, álcool e vinho branco.

Frascos com 750 ml.
UND 220,00 0,00 0,00

Valor Total R$ 0,00

     

(Digite aqui)

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros

ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; que estou de acordo com todas as

normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa


