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00001

AMENDOIM Primeira qualidade - In natura, tipo 1,
apresentação sem casca, tamanho médio, sem
sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade
Embalagem primária: contendo 500g de produto, saco
composto de polietileno, poliéster, hermeticamente
fechado.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 02 (dois) meses a partir da
entrega.

215,0000EMBAL00020744 9,990 2.147,85

00002

AZEITE Primeira qualidade - 100% Azeite de Oliva extra
virgem, com acidez máxima de 0,5%. Produto Aprovado
pelo Ministério de Agricultura sendo, informado na
embalagem primária.
Marcas de Referencia: Gallo, Andorinha e Borges.
Embalagem primaria: lata de 500 ml de produto,
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega.

180,0000LAT00022514 14,500 2.610,00

00003

AZEITONA Primeira qualidade - Coloração verde,
inteira, SEM CAROÇO, com tamanho e coloração
uniformes, em salmoura (agua e sal).
Embalagem primária: contendo 500g drenados,
hermeticamente vedada e resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade,
modo de conservação e lista dos ingredientes.
Marcas de referencia: Campo Belo, Hemmer, La
Violetera, Tio Paco e Vale Fertil.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

300,0000EMBAL00038733 9,000 2.700,00

00004

BALA Macias preparado a base de açúcaresfundidos
e adicionado de substancias que caracterizam o
produto, como suco de frutas, óleos essenciais e
adicionados de outras substâncias permitidas; a
principalcaracterística do produto é o de apresentar-se
macio, submetido a amassamento mecânico até
obtenção da consistência desejada. Diversos sabores:
tutti-frutti, morango, uva, abacaxi, banana.
Embalagem primária: contendo 1kg de produto,  filme
composto de polietileno, poliéster, hermeticamente
fechado. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 6 (seis) meses a partir da
entrega.

320,0000EMBAL00052291 6,990 2.236,80

00005

BATATA PALHA Primeira qualidade –Fina, sequinha e
crocante. produto obtido a partir do processamento de
batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em
óleo vegetal isento de ácidos graxos trans.  embalada,
armazenada e conservada em condições que não
produzam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas
ou biológicas que coloquem em risco a saúde do

485,0000EMBAL00021786 11,000 5.335,00

Pag. 1



03/02/2020 17:30:51

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000011/2020 - Processo Nº 006171/2019 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

consumidor. ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem primária: 500 gramas. Saco composto de
polietileno, poliéster e alumínio ou similar,
hermeticamente fechado.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 5 (cinco) meses a partir da
entrega.

00006

BISCOITO DOCE ROSQUINHA coco, Primeira qualidade -
Tipo rosquinha de coco composto de farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, gordura
vegetal, amido, coco ralado, sal, fermento químico,
emulsificante.
Embalagem primaria: Contendo 400 g de biscoito, saco
plástico, atóxicoe  hermeticamente fechado.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem secundária: material Papelão ou saco
plástico.

Validade de nomínimo de 5 (cinco) meses a partir da
entrega.

360,0000EMBAL00052292 4,250 1.530,00

00007

BISCOITO DOCE ROSQUINHA de nata, Primeira
qualidade - Tipo rosquinha de coco composto de
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido, coco ralado, sal,
fermento químico, emulsificante.
Embalagem primaria: Contendo 400 g de biscoito, saco
plástico, atóxicoe  hermeticamente fechado.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.
Embalagem secundária: material Papelão ou
sacosplástico.

Validade de no  mínimo de 5 (cinco) meses a partir da
entrega.

360,0000EMBAL00052292 4,250 1.530,00

00008

CAFE EM PO - PACOTE DE 500 G Primeira qualidade -
Torrado, 100% arábica, moagem fina, a marca tem que
possuir Certificado do PQC ( Programa de Qualidade do
Café), da ABIC,em plena validade, ou Laudo de
avaliação do café, emitido por laboratório
especializado, com nota de Qualidade global mínima de
6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do
Café e laudo de análise de microscopia do café, com
tolerância de no máximo 1% de impureza.
Embalagem primaria: de 500g de produto, sacos
metalizados. Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, tabela nutricional, data de
fabricação e validade.
Embalagem secundaria: De papel ou plástico contendo
no máximo10kg.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

1.860,0000EMBAL00052293 8,490 15.791,40
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00009

CANELA EM PO Condimento, matéria-prima canela,
aspecto físico pó, aplicação alimentação.
Embalagens primária: contendo 40g de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

190,0000POT00050393 4,500 855,00

00010

CANJIQUINHA Primeira qualidade - Amarela, de milho
triturado, média, de 1º qualidade, devendo estar isento
de sujidades, ataque de pragas e/ou doenças, livres de
umidade, com coloração específica.
Embalagem primária: Sacolas plásticas Contendo 1 kg
de produto. hermeticamente vedada. Deve estar intacta
e ser resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem Secundária: Podendo se entregue em saco
plástico hermeticamente vedada com 10kg.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

550,0000EMBAL00049195 1,990 1.094,50

00011

COCO RALADO Primeira qualidade - Coco ralado, sem
açúcar, a base de polpa de coco desidratado. A
embalagem deverá estar íntegra e conter todas as
informações de acordo as especificações técnicas da
ANVISA.
Embalagem primária:Contendo 500g de produto,
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 6 (seis) meses na data da
entrega.

240,0000EMBAL00021554 9,990 2.397,60

00012

CREME DE LEITE DE 200 G Primeira qualidade - Creme
de leite, espessantes (celulose microcristalina, goma
xantana, carragena e goma jataí) e estabilizantes (
citrato de sódio, tripolifosfato de sódio, pirofosfato
ácido de sódio e fosfato monossódico).
Embalagens Primária: contendo 200g de produto,
Cartonada composta por polietileno, papel branco,
papel pardo e alumínio. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

882,0000EMBAL00021709 2,500 2.205,00

00013

EXTRATO DE TOMATE Primeira qualidade - Base de
tomate, fonte de fibras e vitaminas A e E, que contenha
tomate, açúcar e sal, e não contenha glúten. Tampa
com lacre.
Embalagem primária: contendo 340g de produto, sachê
hermeticamente vedada e resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega.

930,0000EMBAL00048520 1,950 1.813,50
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00014

FARINHA DE MANCIOCA Primeira qualidade - Tipo 1,
fina, torrada, seca, branca, isenta de matéria terrosa e
fungos, livre de umidade e fragmentos estranhos.
Embalagem primária: contendo 1 kg de produto: sacola
plástica transparente, selada, resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

300,0000EMBAL00050403 3,490 1.047,00

00015

FEIJAO VERMELHO Primeira qualidade - TIPO 1, Preto,
novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos
ou parasitas, livre de umidade. Embalagem de
polietileno, transparente original da fábrica.
Embalagem primária: contendo 1kg de produto, sacola
plástica transparente hermeticamente vedada,
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: sacos plásticos
transparentes com 30kg.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

400,0000EMBAL00052295 6,500 2.600,00

00016

FUBA Primeira qualidade - Cor amarela. Com aspectos:
cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade,
de fermentação ou ranço; isento de sujidades, ataques
de pragas e/ou doenças.
Embalagem primária: Contendo 1 kg de produto, sacola
plástica transparente, hermeticamente vedada e
resistente.
Embalagem secundaria: Podendo entregar em Fardo de
até 10 kg.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

600,0000EMBAL00050387 1,990 1.194,00

00017

GOIABADA Primeira qualidade - Tipo cascão, com
características sensoriais típicas do produto em bom
estado de conservação. Embalagem primária: Contendo
20 gramas de produto. filme composto de polietileno, ou
similar, hermeticamente fechado.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de e 06 (seis) meses a partir da
entrega.

1.000,0000EMBAL00024088 0,450 450,00

00018

KETCHUP Primeira qualidade - Tipo tradicional, Polpa de
tomate, açúcar líquido, vinagre, sal, amido modificado,
acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de
potássio, aroma natural de ketchup, espessante goma
guar e realçador de sabor.   Isento de sujidades e
outros materiais estranhos, produtos deverão estar de
acordo com A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03,
RDC 276/05, RDC 14/14.

274,0000EMBAL00052304 6,000 1.644,00
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Marcas de referencia: Predileta, Heinz, Dajudae
Arisco.
Embalagem primária: Bisnaga tipo Squeezer com 400g
deKetchup.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
entrega.

00019

LEITE CONDENSADO Primeira qualidade - Leite Integral,
produto lácteo obtido pela remoção parcial da água do
leite com adição de açúcar, através de evaporação,
com registro no órgão competente.
Embalagens Primária: Contendo 395g de produto,
Cartonada composta por polietileno, papel branco,
papel pardo e alumínio.Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Validade de
no mínimo 6 (seis) meses a partir da entrega.

1.040,0000EMBAL00049596 3,790 3.941,60

00020

LEITE INTEGRAL Primeira qualidade - Leite UHT Integral,
ingredientes: leite integral, estabilizante tripolifosfato de
sódio, difosfato de sódio e ortofosfato de sódio, não
contendo glúten, com valor nutricional para porção de
200ml: 9g de carboidrato, 6g de proteína e 6g de
gorduras totais, esterilizado.
Embalagem Primaria: tetrapak contendo 1 litro, original
do fabricante, composta de 6 camadas de proteção, 1
de polietileno para proteger a embalagem da umidade
externa, 1 de papel que dá resistência a embalagem, 1
de polietileno para dar aderência às camadas internas,
1 de alumínio para evitar a passagem de oxigênio, luz e
microorganismos, e por fim 2 camadas de polietileno
que evitam todo e qualquer contato do leite com os
outros materiais internos da embalagem. Embalagens
secundaria: de papelão, caixa com 12 unidades.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade, registro no Ministério da Agricultura - Serviço
de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção
Estadual (SIE).

Validade de no mínimo 03 (três) meses a partir da
entrega.

6.320,0000LIT00049264 3,190 20.160,80

00021

MACARRAO PARAFUSO Primeira qualidade - Base de:
farinha de trigo de sêmola, SEM OVO, corante natural
ou outras substâncias permitidas e submetidas a
processos tecnológicos adequados. Composição
nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de carbono.
Isentos de parasitas.
Embalagem primária: contendo 500g de produto.
,hermeticamente vedada e resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.
Embalagem secundaria: Fardo de 10 (dez) kg.

Validade de nomínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega.

360,0000EMBAL00052306 2,500 900,00
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00022

MAIONESE Primeira qualidade - Tipo tradicional -
composto a base de ovos pasteurizados, sal, açúcar e
outras substâncias permitidas, de consistência
cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito
estado de conservação.
Embalagens primária:  Pote de 500g  de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. O produto deve atender as especificações
técnicas da ANVISA e INMETRO.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

230,0000EMBAL00035237 2,990 687,70

00023

MILHO VERDE Primeira qualidade - Ingredientes:Milho,
água e sal.
Não contém glúten.
Embalagem primária: Lata contendo 200g drenado de
produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega.

680,0000EMBAL00050308 1,990 1.353,20

00024

MILHO VERDE Primeira qualidade - Ingredientes:Milho,
água e sal.
Não contém glúten.
Embalagem primária: Lata contendo 2kg drenado de
produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega.

87,0000EMBAL00050308 14,500 1.261,50

00025

MISTURA PARA BOLO Primeira qualidade - Sabor Coco,
Farinha de Trigo, Tipo 1, enriquecida com Ferro e Ácido
Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal Hidrogenada, Amido
de Milho (Streptomycesviridochromogenes e/ou
BacillusThuringiensis e/ou AgrobacteriumTumefaciens
e/ou Zeamays), sal e Fermento Químico (Pirofosfato
Ácido de Sódio, Bicarbonato de Sódio e Fosfato
Monocálcico) e aromatizantes.Marcas referencia:
Regina, Dona Benta, Vilma, Fleischmann e Dr. Oetker.
Embalagem primária: com aproximadamente de 400g de
produto. hermeticamente vedada e resistente,
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

600,0000EMBAL00052308 2,500 1.500,00

00026

MISTURA PARA BOLO Primeira qualidade - Sabor
Laranja, Farinha de Trigo, Tipo 1, enriquecida com Ferro
e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal Hidrogenada,
Amido de Milho (Streptomycesviridochromogenes e/ou
BacillusThuringiensis e/ou AgrobacteriumTumefaciens
e/ou Zeamays), sal e Fermento Químico (Pirofosfato
Ácido de Sódio, Bicarbonato de Sódio e Fosfato

350,0000EMBAL00052308 2,500 875,00
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Monocálcico) e aromatizantes.Marcas referencia:
Regina, Dona Benta, Vilma, Fleischmann e Dr. Oetker.
Embalagem primária: com aproximadamente de 400g de
produto. hermeticamente vedada e resistente,
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

00027

MISTURA PARA BOLO Primeira qualidade - Sabor
Baunilha, Farinha de Trigo, Tipo 1, enriquecida com
Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal
Hidrogenada, Amido de Milho
(Streptomycesviridochromogenes e/ou
BacillusThuringiensis e/ou AgrobacteriumTumefaciens
e/ou Zeamays), sal e Fermento Químico (Pirofosfato
Ácido de Sódio, Bicarbonato de Sódio e Fosfato
Monocálcico) e aromatizantes.Marcas referencia:
Regina, Dona Benta, Vilma, Fleischmann e Dr. Oetker.
Embalagem primária: com aproximadamente de 400g de
produto. hermeticamente vedada e resistente, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

350,0000EMBAL00052308 2,500 875,00

00028

MISTURA PARA MINGAU Primeira qualidade - Alimento
infantil para preparo de mingaus, mamadeiras, contem
amido de milho/aveia, açúcar, vitamina (A e C), sais
minerais (cálcio, ferro e fósforo), aromatizante e
corante urucum, sabor tradicional.
Embalagem primária:400g de produto. hermeticamente
vedada e resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

850,0000EMBAL00052284 7,200 6.120,00

00029

MOSTARDA Primeira qualidade - Vinagre, açúcar
líquido, amido, semente de mostarda, sal, pimenta do
reino branca, corante natural cúrcuma e conservador
benzoato de sódio.
Isento de sujidades e outros materiais estranhos,
produtos deverão estar de acordo com A RDC 12/01,
RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 276/05, RDC 14/14.
Marcas de referencia: Predileta, Arisco, Heinz, Dajuda,
Hellmmanse  Hemmer.
Embalagem primária: Bisnaga tipo Squeezer com 400g
deMostarda.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
entrega.

185,0000EMBAL00052309 6,000 1.110,00

00030
OREGANO Primeira qualidade - Desidratado em flocos,
para uso culinário. 255,0000EMBAL00052310 4,000 1.020,00
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Embalagem primária: Contendo 100 gramas de produto.
filme composto de polietileno, ou similar,
hermeticamente fechado.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 3 (três) meses a partir da
entrega.

00031

PALMITO EM CONSERVA Primeira qualidade - Palmitos
Inteiro conservados em água ,sal e outros
conservantes autorizado pelo órgão competente.
Produto preparado a partir da parte comestível de
palmeiras sadias de espécies próprias para consumo
humano,garantindo a esterilidade do produto.
Devidamente Registrado junto ao Ministério da
Agricultura.
Marcas de referencia: Hemmer, Castelo e Venturim.
Embalagem primária: contendo 500g drenados, vidros
com tampa devidamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade,
modo de conservação e lista dos ingredientes.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

640,0000EMBAL00052311 14,980 9.587,20

00032

REFRIGERANTE Primeira qualidade - Sabor Cola (Água
gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante
amarelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural. Não
contém glúten, não alcoólico);
Embalagem primária: PET,contendo 2 litros de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. A embalagem deverá estar íntegra e conter
todas as informações técnicas.

Validade de no mínimo de 6 (seis) meses a partir da
entrega.

990,0000EMBAL00050294 3,800 3.762,00

00033

REFRIGERANTE Primeira qualidade - Sabor Guaraná -
(Água gaseificada, açúcar, semente de guaraná,
0,025%, acidulante INS 330, corante amarelo IV, aroma
sintético idêntico ao natural, conservador INS 211, não
contém glúten, não alcoólico)
Embalagem primária: PET,contendo 2 litros de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. A embalagem deverá estar íntegra e conter
todas as informações técnicas.

Validade de no mínimo de 6 (seis) meses a partir da
entrega.

1.040,0000EMBAL00050294 3,800 3.952,00

00034

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200 G Primeira
qualidade -Composição: leite pasteurizado, água, creme
de leite, cultura microbiana apropriada, sal fundente
(polifosfato de sódio) e conservantes permitidos por lei.
Produto obtido por fusão de massa coalhada
dessorada e lavada, elaborada por coagulação ácida
e/ou enzimática do leite, com adição de creme de leite.
Registro no órgão competente e carimbo de Inspeção

380,0000EMBAL00021006 3,590 1.364,20
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Estadual e Federal - SIF/SIE.
Embalagem Primária: Contendo 200g de produto, copo
plástico próprio, resistente, atóxico.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 02 (dois) meses a partir da
entrega.

00035

SUCO Primeira qualidade - Suco sabor
UVA,apresentação líquida, produto com alta
concentração de frutas, frutas de primeira qualidade,
preparo rápido,  diluído render no mínimo de 2,5 litros,
de acordo com a orientação do fabricante, afixado no
rótulo original da embalagem.
Devidamente registro no Ministério de Estado Da
Agricultura, PECUÁRIA e Abastecimento, INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 49, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018. art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em
vista o disposto na Lei nº 8.918, de 14 de julho de
1994, no Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009.
Embalagem primária: tipo “PET” contendo 500 ml do
produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

215,0000EMBAL00050333 5,490 1.180,35

00036

SUCO Primeira qualidade - Suco sabor
Caju,apresentação líquida, produto com alta
concentração de frutas, frutas de primeira qualidade,
preparo rápido,  diluído render no mínimo de 2,5 litros,
de acordo com a orientação do fabricante, afixado no
rótulo original da embalagem.  Devidamente registro no
Ministério de Estado Da Agricultura, PECUÁRIA e
Abastecimento, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49, DE 26
DE SETEMBRO DE 2018. art. 87, parágrafo único, inciso
II, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº
8.918, de 14 de julho de 1994, no Decreto nº 6.871, de
4 de junho de 2009.
Embalagem primária: tipo “PET” contendo 500 ml do
produto.  Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade. Validade de no mínimo de 06
(seis) meses a partir da entrega.

205,0000EMBAL00050333 3,790 776,95

00037

SUCO Primeira qualidade - Suco sabor Maracujá,
apresentação líquida,produto com alta concentração de
frutas, frutas de primeira qualidade, preparo rápido,
diluído render no mínimo de 2,5 litros, de acordo com a
orientação do fabricante, afixado no rótulo original da
embalagem.
Devidamente registro no Ministério de Estado Da
Agricultura, PECUÁRIA e Abastecimento, INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 49, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018. art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em
vista o disposto na Lei nº 8.918, de 14 de julho de
1994, no Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009.
Embalagem primária: tipo “PET” contendo 500 ml do
produto.

215,0000UND00050333 5,800 1.247,00
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Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

00038

SUCO Primeira qualidade - Suco sabor Goiaba,
apresentação líquida, produto com alta concentração
de frutas, frutas de primeira qualidade, preparo
rápido,diluído render no mínimo de 2,5 litros, de acordo
com a orientação do fabricante, afixado no rótulo
original da embalagem.
Devidamente registro no Ministério de Estado Da
Agricultura, PECUÁRIA e Abastecimento, INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 49, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018. art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em
vista o disposto na Lei nº 8.918, de 14 de julho de
1994, no Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009.
Embalagem primária: tipo “PET” contendo 500 ml do
produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

185,0000EMBAL00050333 4,800 888,00

00039

SUCO Primeira qualidade - Diversos Sabores,
apresentação Pó,preparo rápido,  Não adicionar
açúcar, diluído render no mínimo de 1 litros, de acordo
com a orientação do fabricante, afixado no rótulo
original da embalagem.
Devidamente registro no Ministério de Estado Da
Agricultura, PECUÁRIA e Abastecimento, INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 49, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018. art.
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em
vista o disposto na Lei nº 8.918, de 14 de julho de
1994, no Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009.
Embalagem primária: tipo “Sachê,contendo 25g do
produto.
Embalagem secundária: Podendo ser entregue em
caixa com 15 unidades.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

4.620,0000UND00050333 0,850 3.927,00

00040

TEMPERO CALDO CULINARIO - CX COM 06 UND
Apresentação em Tablete -Sabor Carne, Picanha,
Galinha, Galinha Caipira e Legumes.
Embalagem secundária: Caixa de papel original,
contendo 06 unidades de aproximadamente 9,5g cada
cubo.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Marcas de referencia: Knorr, Maggi, Ajinomoto e
Arisco.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

510,0000EMBAL00052319 1,650 841,50
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00041

TEMPERO CULINARIO EM PO PARA CARNE
Apresentação em Pó -Sal, colorífico, alho, cebola,
orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho
e de cebola, realçadores de sabor glutamato
monossódico e inosinatodissódico.
Embalagem Primária - Sachê contendo 5g,sacos
plástico, sachê original.Embalagem secundária: Sacos
plásticos ou caixa de papel com 12 sachês. Devendo
apresentar na embalagem: marca,  quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Marcas de referencia: Knorr, Maggi, Ajinomoto e
Arisco.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

1.050,0000EMBAL00052320 3,500 3.675,00

00042

TEMPERO CULINARIO EM PO PARA VERDURA
Apresentação em Pó -Sal, Cúrcuma, Salsa, Cebola,
Alho, Pimenta do Reino, Gordura Vegetal, Condimentos
Preparados de Alho e de Cebola e Realçadores de
Sabor Glutamato Monossódico, InosinatoDissódico e
GuanilatoDissódico.
Embalagem Primária -Sachê contendo 5g,   sacos
plástico, sachê original.
Emabalgem secundária: Sacos plásticos ou caixa de
papel com 12 sachês.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.
Marcas de referencia: Knorr, Maggi, e Arisco.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

1.700,0000EMBAL00052321 3,500 5.950,00

00043

TEMPERO CULINARIO PRONTO Primeira qualidade
-Base alho e sal, SEM PIMENTA, ideal para o preparo de
carnes, aves, arroz e massas.
Marcas de referencia: Arisco, Sabor amir.

Embalagem primária: Pote contendo 300g de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo 06 (seis) meses a partirda
entrega.

410,0000EMBAL00052322 2,990 1.225,90

00044

VINAGRE Primeira qualidade - Vinho branco, 100% de
uva, tipo acidez 4,0, aspecto físico líquido aspecto
visual límpido, especial.
Embalagem primária: PET contendo 750ml de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 12 (doze) mesesa partir da
entrega.

195,0000EMBAL00049263 2,000 390,00

00045

PAO DE HAMBURGUER Primeira qualidade -Redondo,
produto obtido por processamento tecnológico
adequado, da massa preparada com farinha de trigo,
fermento biológico, água, sal, gordura. O pão deve ser
embalado individualmente. Fabricado com matérias
primas de primeira qualidade, isentos de matéria

1.450,0000EMBAL00051496 3,800 5.510,00
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terrosa, parasitos e em perfeito estado de
conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal
cosido. É proibida a fabricação de pão de peso
superior a dois quilos, assim como o emprego de
material corante em qualquer tipo de pão. Cheiro e
sabor próprio. O pão deve apresentar duas crostas,
uma interior e outra mais consistente. O miolo deve ser
leve com porosidade regular e coloração clara e
uniforme. Não apresentar odor de fermentação e de
fumaça. A farinha de trigo empregada na confecção do
pão deverá conter 100g de farinha de trigo 4,2
miligramas de ferro e 150 miligramas de ácido fólico.
Embalagem primária: Contendo 300g com 06 pães de
50g, Sacola plástica.Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Sendo
empilhados de forma a não comprometer a qualidade,
aparência e a integridade do produto. Podendo ser
entregue em caixas plásticas vazadas.

Validade de no mínimo de 10 (dez) dias a partir da
entrega.

00046

PAO FRANCES Primeira qualidade - Formato fusiforme
com adição de sal, composto de farinha de trigo
especial, água, sal, e fermento químico.
Peso médio unitário de 50g.  O produto deverá
apresentar validade mínima de 24 horas após entrega.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
tabela nutricional, data de Fabricação.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

2.960,0000KG00050606 8,490 25.130,40

00047

BACON Primeira qualidade – Toucinho da barriga
Defumado artesanalmente, o produto deve apresentar
as características normais de conservação, estando
isento de sujidades de qualquer natureza, parasitas e
bolores.
Embalagem primária: Embalagemà  Vácuo. Devendo
apresentar na embalagem: marca, lote, quantidade,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.
composição do produto, número de registro no órgão
oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso), de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de
Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 -
RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de
25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA,
Resolução RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13
de 02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02,
Resolução nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução
normativa nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução
Normativa nº22 de 24/11/05 - MAPA. FORNECEDOR
QUE NÃO RESPEITAR AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS
NO “TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ
SUA CARNE RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM
QUE CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

780,0000KG00051149 18,900 14.742,00

00048 CARNE SUINA COSTELA, Primeira Qualidade - 800,0000KG00038871 15,500 12.400,00
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Costelinha de Suíno,Deve apresentar no rótulo a
especificação do tipo de carne. AS CARNES DEVEM
SER LIMPAS, COM NO MÁXIMO DE 10% DE GORDURA
APARENTE.  Deve apresentar-se com aspecto próprio,
não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminantes que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração.
Carne Fresca, podendo ser entregue picado ou inteiro
de acordo com a necessidade de setor,Manipulada na
hora do pedido.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.
Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 - RISPOA MA
alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de 25/06/62.
Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA, Resolução
RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13 de
02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02, Resolução
nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução normativa
nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução Normativa nº22
de 24/11/05 - MAPA.
FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO “TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ SUA CARNE
RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM QUE
CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Validade de no mínimo 10 (dez) meses a partir da
entrega.

00049

LINGUIÇA SUINA Primeira Qualidade - Linguiça 100%
carne suína,. Deve apresentar-se com aspecto próprio,
não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminantes que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração.
Embalagem primária: Embalagem com 1kg, à  Vácuo.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.
Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 - RISPOA MA
alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de 25/06/62.
Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA, Resolução
RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13 de
02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02, Resolução
nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução normativa
nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução Normativa nº22
de 24/11/05 - MAPA.

300,0000KG00052343 17,990 5.397,00
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FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO “TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ SUA CARNE
RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM QUE
CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

00050

LINGUIÇA CALABRESA Primeira qualidade -Linguiça
tipo calabresa.  Deve apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminantes que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração.
Embalado a vácuo, embalagem com 1 kg. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 -
RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de
25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA,
Resolução RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13
de 02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02,
Resolução nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução
normativa nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução
Normativa nº22 de 24/11/05 - MAPA. FORNECEDOR
QUE NÃO RESPEITAR AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS
NO “TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ
SUA CARNE RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM
QUE CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

1.450,0000KG00050398 19,900 28.855,00

00051

LINGUIÇA TIPO PAIO Primeira Qualidade - Linguiça tipo
Paio. Deve apresentar-se com aspecto próprio, não
amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio,
sem manchas esverdeadas, livres de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminantes que
possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.
Embalado a vácuo, embalagem com 1kg.Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.
Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 - RISPOA MA
alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de 25/06/62.
Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA, Resolução
RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13 de

80,0000KG00052344 15,900 1.272,00
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02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02, Resolução
nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução normativa
nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução Normativa nº22
de 24/11/05 - MAPA.
FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO “TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ SUA CARNE
RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM QUE
CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

00052

LINGUIÇA TOSCANA Primeira Qualidade - Linguiça
100% pernil suíno.  Deve apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminantes que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração.
Embalado a vácuo, embalagem com 1kg. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 -
RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de
25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA,
Resolução RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13
de 02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02,
Resolução nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução
normativa nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução
Normativa nº22 de 24/11/05 - MAPA. FORNECEDOR
QUE NÃO RESPEITAR AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS
NO “TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ
SUA CARNE RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM
QUE CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

320,0000KG00052345 14,500 4.640,00

00053

MORTADADELA Primeira qualidade - SEM GORDURA,
Produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão
das carnes de animais de açougue, não acrescido de
toucinho, adicionado de ingredientes, embutido em
envoltório natural ou artificial, em diferentes formas, e
submetido ao tratamento térmico adequado. A
mortadela deverá ser embutida adequadamente para as
condições de armazenamento e que assegure uma
proteção apropriada contra a contaminação. Os
envoltórios poderão estar protegidos por substâncias
glaceantes que deverão estar aprovadas junto ao
órgão competente.
Embalagem primária: Contendo no máximo 2kg,
embalagem  á vácuo original,  saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto até o momento do

620,0000KG00052346 8,500 5.270,00
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consumo.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.
Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 - RISPOA MA
alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de 25/06/62.
Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA, Resolução
RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13 de
02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02, Resolução
nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução normativa
nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução Normativa nº22
de 24/11/05 - MAPA.
FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO “TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ SUA CARNE
RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM QUE
CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

00054

PRESUNTO Primeira qualidade -SEM CAPA DE
GORDURA,A embalagem original deverá ser a vácuo e
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote,
data de fabricação e validade, quantidade de produto,
carimbo de inspeção do SIF/SIE  e atender as
especificações técnicas exigidas nos
órgãoscompetentes.
Embalagem primária: embalagem á vácuo original,saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo.  Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 02 (dois) meses a partir da
data da entrega.

790,0000KG00052347 18,500 14.615,00

00055

QUEIJO MINAS, Primeira qualidade - Inteiro,Fresco,
Característica alto teor de umidade, massa branca,
consistência mole e é feito a partir do leite de vaca
pasteurizado, fresco e sem acidez. Inspeção Sanitária:
SIM (municipal), SIE (estadual) , SIF  (Federal) e SUSAF
Embalagem primária - Peças com no máximo 500g,filme
composto de polietileno, poliéster, hermeticamente
fechado.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 15 (dias) dias a partir da data
da entrega.

165,0000EMBAL00050293 11,500 1.897,50

00056
QUEIJO MINAS CURADO, Primeira qualidade - RALADO,
Fabricado com leite pasteurizado com teor de gordura
na faixa de 3,2 a 3,4%; Cloreto de Cálcio solução 40 %:

420,0000EMBAL00050293 3,900 1.638,00
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40 ml para 100 litros de leite; Coalho líquido, na
dosagem de 25 a 30 ml para cada 100 litros de leite;
Salga em salmoura; Fermento lático mesofílico, na
dosagem de 1,5% sobre o volume de leite ou fermento
para uso direto.
Marcas de Referencias: Amália, Regina, Tyrolez e
Fugini.
Embalagem de 100g de produto, filme composto de
polietileno, poliéster, hermeticamente fechado.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.

Validade de no mínimo de 3 (três) meses a partir da
data da entrega.

00057

QUEIJO MUSSARELA Primeira qualidade - Ingredientes
leite, conservação 0 a 10°C. Produto próprio para o
consumo humano e em conformidade com a legislação
sanitária em vigor. Apresentação em barra,
acondicionada em embalagem plástica apropriada,
transparente, limpa, resistente e inviolável. A
embalagem original deverá ser a vácuo e conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de
validade, quantidade de produto, carimbo de inspeção
do SIF/SIEe atender as especificações técnicas
exigidas nos órgãoscompetentes.
Marcas de referencia: Colagua, Selita, Sadia, Porto
Alegre, Quero Quero e Tyrolez.
Embalagem primária: embalagemá vácuo original,  saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.

Validade de  no mínimo de 02 (dois) meses a partir da
data da entrega.

670,0000KG00041392 26,000 17.420,00

00058

SALSICHA Primeira qualidade -Salsicha.  Deve
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminantes que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração.
Embalado a vácuo, embalagem com 1 kg. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade. composição do produto, número
de registro no órgão oficial, CGC, endereço de
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento
e quantidade (peso), de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária

1.290,0000KG00021789 8,990 11.597,10
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Federal ou Estadual.Decreto Federal nº 30.691 de
29/03/52 - RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº
1255 de 25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 -
DAS/MAA, Resolução RDC nº12 de 02/01/01,
Resolução RDC nº13 de 02/01/01m Resolução nº 259
de 20/09/02, Resolução nº360 de 23/12/03
(ANVISA/MS), Instrução normativa nº14 de 18/06/04 -
MAPA e Instrução Normativa nº22 de 24/11/05 - MAPA.
FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO “TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ SUA CARNE
RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM QUE
CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

00059

SALSICHAO Primeira qualidade - Tipo Salsichão.  Deve
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminantes que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração.
Embalagem primária:Contendo no máximo de 2kg,
embalado em sacos de polietileno atóxico, resistente,
transparente, e hermeticamente vedada. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.
Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 - RISPOA MA
alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de 25/06/62.
Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA, Resolução
RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13 de
02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02, Resolução
nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução normativa
nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução Normativa nº22
de 24/11/05 - MAPA.
FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO “TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ SUA CARNE
RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM QUE
CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
entrega.

280,0000KG00052353 11,900 3.332,00

00060

SARDINHA Primeira Qualidade - Sardinha em óleo
comestível. ingredientes obrigatórios: sardinha
temperada, descascada mecanicamente, livre de
nadadeiras, cauda e cabeça, pré–cozida em óleo
comestível.  Contendo na embalagem registro no
Ministério da Agricultura.
Embalagem de 250g, drenado aproximadamente 165g,
rico em ômega3.   Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. composição do produto,
número de registro no órgão oficial, CGC, endereço de
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento

190,0000LAT00052354 5,000 950,00
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e quantidade (peso), de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária
Federal ou Estadual.Decreto Federal nº 30.691 de
29/03/52 - RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº
1255 de 25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 -
DAS/MAA, Resolução RDC nº12 de 02/01/01,
Resolução RDC nº13 de 02/01/01m Resolução nº 259
de 20/09/02, Resolução nº360 de 23/12/03
(ANVISA/MS), Instrução normativa nº14 de 18/06/04 -
MAPA e Instrução Normativa nº22 de 24/11/05 - MAPA.
FORNECEDOR QUE NÃO RESPEITAR AS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO “TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ SUA CARNE
RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM QUE
CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.

Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
entrega.

00061

TOUCINHO BARRIGA, Primeira qualidade - Toucinho da
Barriga,COM CARNE, SEM OSSO,Deve apresentar no
rótulo a especificação do tipo de carne.  Deve
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminantes que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração.
Carne Fresca, podendo ser entregue inteiro ou em
cubo de acordo com a necessidade de setor, não
podendo ser congelada, Manipulada na hora do pedido.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. composição do produto, número de registro
no órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso), de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura, Inspeção sanitária  Federal ou
Estadual.Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 -
RISPOA MA alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de
25/06/62. Portaria nº 210 de 10/11/98 - DAS/MAA,
Resolução RDC nº12 de 02/01/01, Resolução RDC nº13
de 02/01/01m Resolução nº 259 de 20/09/02,
Resolução nº360 de 23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução
normativa nº14 de 18/06/04 - MAPA e Instrução
Normativa nº22 de 24/11/05 - MAPA. FORNECEDOR
QUE NÃO RESPEITAR AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS
NO “TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL”, NÃO TERÁ
SUA CARNE RECEBIDA OU SERÁ DEVOLVIDA ASSIM
QUE CONSTATA O NÃO CUMPRIMENTO NAS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.
Validade de no mínimo de 03 (três) meses a partir da
entrega.

800,0000KG00052355 11,490 9.192,00

00062

MANDIOCA In natura - 1° qualidade, SEM TERRAS,
casca sã, acondicionada em embalagem transparente e
resistente. Deverá ser transportados em carros
higienizados em temperatura de refrigeração em 10ºC
de temperatura.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.

760,0000KG00020749 1,990 1.512,40
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Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

00063

ALFACE PE, In natura - Fresca, com coloração verde,
tamanho MÉDIO, com folhas lisas e viçosas, firmes,
sem manchas, e sem sujidades, livre de ataque de
pragas e/ou doenças ou defeitos que possam alterar
sua aparência e/ou qualidade.  Lisa, crespa ou
americana, folhas devem ser frescas e viscosas,
isentas de furos larvas e demais pragas.
Entregar em embalagem adequada para o produto, Em
caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

1.050,0000UND00020750 1,500 1.575,00

00064

BANANA DA TERRA 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. Devem estar íntegras, sem traço de
descoloração ou manchas. Deverá ser transportados
em carros higienizados em temperatura ambiente.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

500,0000KG00049458 3,450 1.725,00

00065

BANANA PRATA In Natura - de 1ª qualidade tamanho
de MÉDIO A GRANDE, casca livre de fungos;
maturação natural. Devem estar íntegras, sem traço de
descoloração ou manchas, . Deverá ser transportados
em carros higienizados em temperatura ambiente.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

990,0000KG00024479 2,490 2.465,10

00066

CEBOLINHA VERDE In natura - 1ª qualidade,folhas
verdes, tamanho GRANDE, com características
íntegras, limpa, coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade. Em caso de
produto estragado, ou de tamanho que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

580,0000MAÇO00050421 0,990 574,20

00067

CENOURA In Natura - 1ª qualidade, casca lisa, tamanho
MÉDIO A GRANDE, isenta de fungos e indícios de
germinação. Deverá ser transportados em carros
higienizados em temperatura ambiente.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela

530,0000KG00020766 2,990 1.584,70

Pag. 20



03/02/2020 17:30:51

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000011/2020 - Processo Nº 006171/2019 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

troca imediata.

00068

COUVE In natura - 1ª qualidade,folhas verdes, tamanho
GRANDE, com características íntegras, limpa,
coloração uniforme; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

260,0000MAÇO00051000 0,990 257,40

00069

GOIABA In Natura - 1ª qualidade, Tipo Mesa, tamanho
MÉDIO,interior vermelho, isenta de larvas, casca lisa
sem manchas e cor características uniforme,
amadurecimento entre maduro e verde, firmes e
íntegros.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

955,0000KG00048996 3,250 3.103,75

00070

MANGA In Natura - 1ª qualidade, semi maduro,
consistência firme, tamanho de médio a grande, casca
livre de fungos. Devem estar íntegras, sem traço de
descoloração ou manchas. pequena, fresca, casca lisa
sem manchas e cor características uniforme.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

840,0000KG00049101 3,250 2.730,00

00071

MARACUJA In Natura - 1ª qualidade, bom
amadurecimento, tamanho MÉDIO, firmes e íntegros,
sem manchas e cor características uniforme, própria
para consumo e preparação.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

1.050,0000KG00049462 5,990 6.289,50

00072

MELAO In Natura - 1ª qualidade, tamanho MÉDIO,
massa cor característico, sã, casca livre de fungos.
Devem estar integras. Deverá ser transportados em
carros higienizados em temperatura ambiente.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

85,0000KG00052356 3,250 276,25

00073

PERA In Natura - 1ª qualidade, tipo nacional, tamanho
PEQUENO, fresca, casca lisa sem manchas e cor
características uniforme.
Entregar em embalagem adequada para o produto.

680,0000KG00050248 6,600 4.488,00
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Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

00074

PIMENTAO VERDE In Natura - 1ª qualidade,tamanho de
MÉDIO A GRANDE. Devem estarem frescos, livres de
fungos, íntegras, sem traço de descoloração ou
manchas.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade. Em caso de
produto estragado, ou de tamanho que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

315,0000KG00022121 2,790 878,85

00075

POLPA DE FRUTA Congelada,Características: 100%
natural, sem aditivo químico, integral. Sabores: manga,
abacaxi, maracujá, goiaba e acerola. Embalagem
Primária: contendo 1kg de polpa de fruta, saco
composto de polietileno, poliéster, hermeticamente
fechado
Deverá constar marca, lote, data de fabricação,
validade e registro no Ministério da Agricultura  de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da
entrega.

950,0000KG00047735 15,000 14.250,00

00076

QUIABO In Natura - 1ª qualidade, cor verde, tamanho e
coloração uniforme, firme e compacto livres de
enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

190,0000KG00020756 5,450 1.035,50

00077

UVA RUBI, In Natura - 1ª qualidade, tipo nacional,
doce,não acida,  fresca, casca lisa sem manchas e cor
características uniforme.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

90,0000KG00052357 13,450 1.210,50

00078

VAGEM In Natura - 1ª qualidade, Fresca, tipo macarrão
curta, cor verde escura, tamanho e coloração
uniformes, firme e compacta, livre de resíduos de
fertilizantes, isento de enfermidades, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de
colheita recente.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

60,0000KG00049284 5,950 357,00
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00079

FOSFORO. Primeira qualidade - Fósforo, palitos com
5centímetros.
Embalagem primária contendo 200 palitos, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, Embalagem secundária: contendo 15
embalagens primárias, embalagem em caixa de papel
cartão impermeabilizada.

400,0000CAI00048949 0,500 200,00

56.758,0000 336.124,70Total Geral:
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