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00001

AÇUCAR CRISTAL TIPO 1 PACOTE 5 KG Primeira
qualidade - Tipo cristal, cor clara, sem sujidades,
parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade.Embalagem primária: contendo 5 kg de
produto, hermeticamente vedada. Devendo apresentar
na embalagem: marca,quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Podendo ser
entregue em fardo de 30 kg. Validade de no mínimo de
12 meses a partir da entrega. Marcas de Referências:
Paineiras e Santa Isabel.

1.500,0000PAC00049497 11,500 17.250,00

00002

AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500G Primeira qualidade -
Amido de Milho 100% puro, para o preparo de mingaus,
pudins e usos diversos em confeitaria; características
gerais, organolépticas, físico-químicas, microscópicas,
microbiológicas e bromatológicas do produto conforme
legislação.Marcas de Referências: Maisena e Mais
Certa
Embalagem primária: contendo 500g de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo de 06 (quatro) meses a partir da
entrega.

600,0000PAC00022120 5,500 3.300,00

00003

ARROZ PACOTE DE 5 KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência
e coloração branca, grãos íntegros. Marcas de
Referências: Tio Arthur, Nova Mesa e Tio João
Embalagem primária: contendo 5 kg de produto,
hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Podendo ser entregue em fardo de 30 kg. Validade de
no mínimo de 12 meses a partir da entrega.

(COTA PRINCIPAL)

4.500,0000PAC00049498 20,220 90.990,00

00004

AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500 G Primeira qualidade
- Flocos finos, resultante da moagem de grãos de aveia
após limpeza e classificação. Composição centesimal:
12g de proteínas, 8g de lipídio e 63gde carboidrato.
Marcas de Referências: Quaker, Yoki e Nestlê.
Embalagem primária: contendo 500g de produto,
hermeticamente vedada. EMBALAGEM ORIGINAL. NÃO
PODERÁ SER REENBALADO PELO FORNECEDOR.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da
entrega.

600,0000EMBAL00031255 7,980 4.788,00

00005

BISCOITO CREAM CRAKER PACOTE DE 200G Primeira
qualidade - Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, gordura vegetal hidrogenada zero
trans, açúcar invertido, açúcar, sal, fermentos
químicos, fermento biológico, estabilizante lecitina de
soja, proteinase, sem colesterol. Serão rejeitados, os
biscoitos mal cozidos, queimados e de características
organolépticas anormais.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane ou Piraquê.
Embalagem primária: contendo 200g de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem secundária: material Papelão.

12.000,0000PAC00038993 2,900 34.800,00
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Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
data da entrega.

00006

BISCOITO CREAM CRAKER DE 400G SEM LACTOSE
Primeira qualidade -Sem Lactose, Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura
vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido,
açúcar, sal, fermentos químicos, fermento biológico,
estabilizante lecitina de soja, proteinase, sem
colesterol, sem lactose e sem proteína do leite. Serão
rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais. Indicado para
pessoas que sofrem de intolerância a lactose,
permitindo uma alimentação balanceada, com todos os
benefícios do leite, sem prejudicar o seu organismo.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane ou Piraquê.
Embalagem primária: contendo 400g de produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem secundária: material Papelão. Validade de
no mínimo de 10 (dez) meses a partir da entrega.

400,0000PAC00041091 5,520 2.208,00

00007

BISCOITO DE POLVILHO 100 G Primeira qualidade - De
polvilho, escaldado, gordura, ovos, sal e aditivos. Sem
Glúten. Marcas de Referências: Elite, Bom Biscoito e
Nazinha. Embalagem primária: contendo 100g de
produto. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: material Papelão.
Validade de no mínimo de 03 (três) meses a partir da
data da entrega.

4.000,0000PAC00050869 3,230 12.920,00

00008

BISCOITO MAISENA DE 400G SEM LACTOSE Primeira
qualidade - Sem Lactose, Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante
lecitina de soja, sal, aroma artificial de baunilha ,
proteinase, sem colesterol, sem lactose e sem proteína
do leite, isento de produtos de origem animal. contém
glúten. alérgicos: Indicado para pessoas que sofrem de
intolerância a lactose, permitindo uma alimentação
balanceada, com todos os benefícios do leite, sem
prejudicar o seu organismo. Marcas de Referências:
Bauducco, Liane ou Piraquê. Embalagem primária:
contendo 400g de produto. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. Embalagem secundária:
material Papelão. Validade de no mínimo de 10 (dez)
meses a partir da data da entrega.

400,0000PAC00054261 5,770 2.308,00

00009

BISCOITO DE MAISENA PACOTE DE 200G Primeira
qualidade - Farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante
lecitina de soja, sal, aroma artificial de baunilha,
proteinase, sem colesterol. contém glúten. Marcas de
Referências: Bauducco, Liane ou Piraquê. Embalagem
primária: contendo 200g de produto. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e
validade.Embalagem secundária: material Papelão.

12.000,0000PAC00028147 2,560 30.720,00
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Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
data da entrega.

00010

CANJICA BRANCA TIPO 1 DE 500G Primeira qualidade -
Tipo 1, branca, contendo 80% de grãos inteiros,
preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e de detritos  animais
ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.
Marcas de Referências: Yoki. Embalagem primária:
contendo 500g de produto, hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo de 3 (três) meses a partir da
entrega.

800,0000PAC00022276 2,860 2.288,00

00011

CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE 1KG 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.

600,0000PAC00049195 2,840 1.704,00

00012

CHOCOLATE EM PO INSTANTANIO EMBALAGEM 1KG
Primeira qualidade -Instantâneo, preparado com o
cacau obtido por processo tecnológico adequado
podendo conter outras substâncias alimentícias.
Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (Mínimo de
32%), açúcar, aromatizante, outros ingredientes que
não descaracterizem o produto e permitido na
legislação e outros aditivos permitidos na legislação. O
açúcar empregado no seu preparo deve ser
normalmente sacarose, podendo ser substituído
parcialmente por glicose pura ou lactose. Não poderá
conter a adição de gordura e óleos estranhos à
qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de
cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas
estranhas. Características organolépticas: Aspecto: pó
homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor:
doce, próprio. Embalagem primária: contendo 1 kg de
produto: sacola plástica transparente, hermeticamente
vedada e resistente, Devendo apresentar na
embalagem: marca,quantidade, lote, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. Embalagem secundária:
Podendo ser entregue em sacola plástica transparente,
hermeticamente vedada e resistente, podendo ser no
máximo de 10 kg. constando marca, peso, data de
fabricação e validade.  Validade de no mínimo de 10
meses a partir da entrega.

3.000,0000PAC00030485 16,400 49.200,00

00013

COLORAU PACOTE 500G Primeira qualidade -
Coloração vermelha, natutal, não empedrada. Advindo
de sementes urucum, moído, para uso culinário.  NÃO
PODERÁ TER MISTURA DE OUTROS PRODUTOS.
Marcas de Referências: Kitano, Nativo e Sinhá.
Embalagem primária: contendo 500g de produto,
hermeticamente vedada. EMBALAGEM ORIGINAL.NÃO
PODERÁ SER REENBALADO PELO FORNECEDOR.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,

700,0000PAC00050868 6,400 4.480,00
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lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo 03 (três) meses a partir da
entrega.

00014

FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 FINA BRANCA 1KG
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.

700,0000PAC00050460 3,730 2.611,00

00015

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 1KG Primeira
qualidade - Características técnicas: Farinha de trigo
especial, branca, enriquecida com ferro e ácido fólico.
Farinha de trigo para produção de bolos. contendo
características gerais, organolépticas, físico-químicas,
microscópicas, microbiológicas e bromatológicas do
produto conforme legislação. Marca de Referência:
Rosa Branca, Dona Benta e Boa Sorte. Embalagem
primária:contendo 1 Kg de produto, Embalagem primária
em sacolas plástica, Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: Sacos plásticos reforçado, contendo 10kg.
Validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

900,0000PAC00049241 3,890 3.501,00

00016

FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE DE 1KG 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 05 (cinco) meses a partir da
entrega.

4.000,0000PAC00020627 7,500 30.000,00

00017

FERMENTO BIOLOGICO 100G Primeira qualidade. Para
confecção de Pães, apresentação PÓ ou
GRANULADO. Isento de mofo e qualquer substância
nociva.  Marcas de Referências: Fleschmmann, Dona
Benta e Royal. Embalagem primária: Pote contendo
100g 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.

300,0000POT00038997 7,850 2.355,00

00018

FERMENTO QUIMICO EM PO DE 100G Primeira qualidade
-Para confecção de bolos, apresentação PÓ ou
GRANULADO. Isento de mofo e qualquer substância
nociva. Marcas de Referências: Fleschmmann, Dona
Benta e Royal. Embalagem primária: Pote contendo
100g de produto.  Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional,

400,0000POT00021556 3,110 1.244,00
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data de fabricação e validade.
Validade de no mínimo 06 (seis) meses a partirda
entrega.

00019

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.

600,0000PAC00050387 2,850 1.710,00

00020

GELATINA 20G Primeira qualidade - Gelatina, sal,
Edulcorante natural: Maltodextrina, artificiais Aspartame
e Acessulfame, acidulante ácido fumárico, regulador de
acidez citrato de sódio, aromatizantes idêntico ao
natural e corante artificial. Não Contem Glutem.
Sabores: Uva, Morango, abacaxi, Framboesa e
Pêssego de acordo com a necessidades dos setores.
Marcas de Referências: Fleschmmann, Dr. Oetker e
Royal. Embalagens primária plástico, contendo 20g de
produto, e secundária de papel. 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.

2.000,0000UND00050348 1,240 2.480,00

00021

IOGURTE EMBALAGEM 1 LITRO Primeira qualidade -
Iogurte é o leite fermentado, produzido a partir da
adição de lactobacilos (Streptococuccusthermophilus e
actobacillusBulgaricus, especificamente), tipos de
bactérias benéficas, que transformam o açúcar do leite
(lactose) em ácido láctico, por meio da fermentação.
Possui uma composição nutricional semelhante ao leite:
é rico em proteínas de elevado valor biológico, cálcio e
vitaminas A e do complexo B, fornece energia e tem
uma composição lipídica equilibrada. Marcas de
Referências: Selita, Colagua. Embalagem primária: saco
de 1 litro de produto.  hermeticamente vedada. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: caixa de papelão e/ou
sacos plásticos reforçado contendo no máximo 20
litros. Validade de no mínimo de 02 (dois) meses a partir
da data da entrega.

8.000,0000LIT00023540 5,160 41.280,00

00022

LEITE INTEGRAL UHT SEM LACTOSE Primeira qualidade
- Leite indicado para pessoas que sofrem de
intolerância a lactose, permitindo uma alimentação
balanceada, com todos os benefícios do leite, sem
prejudicar o seu organismo. Marcas de Referências:
Selita, Piracanjuba, Parmalat. Embalagem Primaria:
tetrapak contendo 1L, 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

300,0000CX00036243 6,630 1.989,00
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evitar a passagem de oxigênio, luz e micro organismos,
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.

00023

LEITE DE SOJA Alimento de Soja, Composto elaborado
com grãos de soja não transgênico, 0% lactose e 0%
colesterol e fonte deproteínas, cálcio, zinco e vitaminas
A, B2, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico, sabor natural.
Leite indicado para pessoas que sofrem de intolerância
a lactose, permitindo uma alimentação balanceada, com
todos os benefícios do leite, sem prejudicar o seu
organismo. Marcas de Referências: Ades. Embalagem
primária: contendo 1 litro com produto,embalagem
tetrapack que garanta a integridade do produto.
Devendo apresentar na embalagem a composição do
produto, cor, cheiro e sabor próprio, Marca, lote, data
fabricação e validade conforme legislação vigente.
Validade de no mínimo de 6 (seis) meses a partir da
entrega.

300,0000CX00052280 6,160 1.848,00

00024

LEITE EM PO PACOTE 800G Primeira qualidade - Leite
em pó integral - 100% de origem animal, instantâneo,
enriquecido com vitamina A, C, D e Ferro,Pó fino
uniforme sem grumos (textura de amido),  isenta de
partículas estranhas, suave não ácido, não rançoso,
sem odores estranhos,  Cor amarelada. Embalagem
primária:contendo 800g de produto, Embalagem primária
aluminizado, Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. Embalagem secundária:
sacos de papelão e/ou sacos plásticos reforçado,
contendo 10kg. Validade de no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da entrega.

(COTA PRINCIPAL)

11.250,0000PAC00051495 27,480 309.150,00

00025

MACARRAO ESPAGUETE PACOTE 500G 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. Marcas de
Referências: Sarloni, Santa Amália, Piraquê. 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.

7.000,0000PAC00052281 2,600 18.200,00

00026
MACARRAO PADRE NOSSO GOELA 500G Primeira
qualidade - Base de Farinha de trigo, de sêmola, SEM
OVO, corante natural ou outras substâncias permitidas

6.000,0000PAC00052282 2,650 15.900,00
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e submetidas a processos tecnológicos adequados.
Composição nutricional máxima de 76 gramas de
hidrato de carbono. Isento de parasitas. Marcas de
Referências: Sarloni, Santa Amália, Piraquê. 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.

00027

MARGARINA POTE 500G Primeira qualidade - Óleos
Vegetais Líquidos e Interesterificados, Água, Sal
(Cloreto de Sódio), Vitamina A, Estabilizantes: Mono e
Diglicerídeos de Ácidos Graxos e Lecitina de Soja,
Conservadores: Marcas referencias: Qualy, Doriana,
Claybom e Vigor. Embalagem primária: Pote plásticos
contendo 500g, Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional,
data de fabricação e validade.
Embalagem secundária: Caixa de papelão. Validade de
no mínimo de 04 (quatro) meses a partir da entrega.

500,0000POT00049252 6,370 3.185,00

00028

MARIOLA BANANA SEM AÇUCAR 20G Primeira
qualidade - Banana, SEM AÇUCAR, para atender as
Creches e Pré escolas e alunos diabéticos,
consistência firme. Embalagem primária: Sacolas
plásticas contendo 20g de produto, hermeticamente
vedada e intacta e resistente. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. Embalagem Secundária:
Devendo entregar em embalagem plástica transparente
e hermeticamente vedada com 20 sachês de 15g.
Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a partir da
entrega.

20.000,0000UND00050929 0,650 13.000,00

00029

MARIOLA BANANA 20G Primeira qualidade - Banana e
açucar, consistência firme. Embalagem primária:
Sacolas plásticas contendo 20g de produto,
hermeticamente vedada e intacta e resistente.Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem Secundária: Devendo entregar em
embalagem plástica transparente e hermeticamente
vedada com 20 sachês de 15g. Validade de no mínimo
de 10 (dez) meses a partir da entrega.

80.000,0000EMBAL00035206 0,380 30.400,00

00030

MILHO DE PIPOCA 500G Primeira qualidade - Premium,
tipo 1,  Com alto aproveitamentos do milho.
Marcas de Referências: Yoki, Sinhá. Embalagem
primária: contendo 500g de produto, saco plástico,
hermeticamente vedada e resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: caixa de papelão e/ou
sacos plástico. Validade deno mínimo de 06 (seis)
meses a partir da entrega.

800,0000PAC00038869 3,030 2.424,00

00031

MISTURA PARA MINGAU ALIMENTO INFANTIL 230G
Primeira qualidade - Alimento infantil para preparo de
mingaus, mamadeiras, contem amido de milho/aveia,
açúcar, vitamina (A e C), sais minerais (cálcio, ferro e

400,0000EMBAL00036245 3,960 1.584,00
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fósforo), aromatizante e corante urucum, sabor
tradicional. Marca de Referência: All Nutri, Nestlê e
Maisena. Embalagem primária: 230g 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.

00032

OLEO DE SOJA 900 ML Primeira qualidade - Refinado
tipo 1,  Obtido de matéria prima vegetal. Em bom estado
sanitário. Sem colesterol como todo produto vegetal.
Marcas de Referências: Soya, Leve, Liza. Embalagem
primária: tipo “PET” contendo 900 ml do produto.
Embalagem secundária: Caixa de papelão contendo 20
unidades.
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.

7.000,0000FRA00034529 6,820 47.740,00

00033

PAO DE HAMBURGUER PACOTE 300G 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 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.

2.000,0000PAC00041368 4,000 8.000,00

00034

PAO HOT DOG PACOTE 500G Primeira qualidade -
Formato característico, 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 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

8.000,0000PAC00039921 4,730 37.840,00
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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 500g com 10 unidades de 50g cada. 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. Validade de no mínimo
de 10 (dez) dias a partir da entrega.

00035

SAL IODADO DE MESA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Puro, refinado, iodado não tóxico. Marcas
de Referências: Globo, Cisne, Zaeli. Embalagem
primária: Contendo 1 kg de produto. Sacola plástica
hermeticamente vedada e resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: Saco plástico
hermeticamente vedada e resistente com 30kg.
Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega.

1.300,0000PAC00050391 1,450 1.885,00

00036

TRIGO PARA QUIBE TRIGUILHO 500G Primeira
qualidade - Tipo Triguinho, composição grãos de trigo
selecionados e moídos, tipo cru. Marca de Referência:
Yoki, Granfino e Zaeli. Embalagem primária: contendo
500g de produto, hermeticamente vedada.
EMBALAGEM ORIGINAL. NÃO PODERÁ SER
REENBALADO PELO FORNECEDOR.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo 05 (cinco) meses a
partir da entrega.

1.000,0000PAC00038992 3,450 3.450,00

00037

COXINHA DA ASA FRANGO EMBALAGEM 1KG
Primeira Qualidade - Tamanho médio, tipo DRUMETE.
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.

Marca de Referência: Sadia, Perdigão, PifPaf, Seara,
Aurora e Uniaves. Embalagem primária: Envelopado e
congelado, contendo no máximo 1kg, 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,
Deve ser INSPECIONADA POR ORGÃOS FEDERAIS
E/OU ESTADUAIS. OU SEJA, DEVERÁ APRESENTAR
NA EMBALAGEM OS SELOS: SIF, SIE OU SISBI.
Decreto Federal nº 30.691 de 29/03/52 - RISPOA MA
alterado pelo Decreto Federal nº 1255 de 25/06/62.

5.000,0000UND00038870 14,600 73.000,00
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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. Embalagem secundária:
Caixa de papelão devidamente lacrada e com no
máximo de 18kg. 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.

00038

CARNE BOVINA MOIDA Primeira Qualidade - Acém
Moída,SEM OSSO, GORDURA E SEM MEMBRANAS
EXTERNA (pequenos nervos), Deve apresentar no
rótulo ou etiquetas a especificação do tipo de carne.
AS CARNES DEVEM SER LIMPAS, COM A RETIRADA
TOTAL DA 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,
Embalagens de 1kg de produto, não podendo ser
congelada, Manipulada na hora.  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.

1.500,0000KG00020623 21,600 32.400,00

00039

CARNE BOVINA EM CUBO Primeira Qualidade -Acém
em cubo, congelada, SEM OSSO, SEM GORDURA, SEM
MEMBRANA EXTERNA (pelanca ou nervos), 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

10.500,0000KG00016096 22,930 240.765,00
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possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração.Embalada primária: Contendo 1kg de produto,
embalada á vácuo, sacos plásticos transparente,
grampeada mecanicamente ou termossolado. 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.Embalagem secundária:
caixas de papelão em perfeitas condições estruturais
padronizadas e lacradas com no máximo 30 kg.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Em caso de produto estragado, ou de
características organolépticas alteradas: cor, sabor e
odor e que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.
Validade de no mínimo 10 (dez) meses a partir da
entrega.

(COTA PRINCIPAL)

00040

FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO Primeira
qualidade - SEM PELE, SEM OSSO, não retalhado,
obtido de animais sadios, Deverá ser
congelada,aspecto próprio, não amolecido e pegajoso.
Marca de Referência: Sadia, Perdigão, PifPaf, Seara,
Aurora e Uniaves. Embalagem primária: Envelopado e
congelado, contendo no máximo 1kg, 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

6.000,0000KG00052561 13,230 79.380,00
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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.
Embalagem secundária: Caixa de papelão devidamente
lacrada e com no máximo de 18kg. 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.

00041

FILE DE PEITO DE FRANGO SEM PELE Primeira
qualidade - SEM PELE, SEM OSSO E NÃO
RETALHADO,obtido de animais sadios, Deverá ser
congelada, de primeira qualidade obtida de animais
sadios e sob inspeção sanitária, aspecto próprio, não
amolecido e pegajoso, isenta de manchas esverdeadas
e pardacentas. Marca de Referência: Sadia, Perdigão,
PifPaf, Seara, Aurora e Uniaves. Embalagem primária:
Envelopado e congelado, contendo no máximo 1kg,
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.
Embalagem secundária: Caixa de papelão devidamente
lacrada e com no máximo de 18kg. 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.

11.250,0000KG00042151 13,100 147.375,00

00042

FILE DE TILAPIA Primeira qualidade - Filé de
Tilápia,FRESCO, SEM PELE, SEM ESPINHA E
ESCAMAS,SEM ADIÇÃO ÁGUA (gelo), SABOR
PRÓPRIO, congelado  em  temperatura de conservação
de no mínimo -18° c.  O produto deverá ser isento de
substâncias estranhas que sejam impróprias ao

2.250,0000KG00052287 36,330 81.742,50
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consumo e que alterem suas características naturais.
Embalagem a vácuo com 1 kg de produto.   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
6 (seis) meses a partir da entrega.

(COTA PRINCIPAL)

00043

LOMBO SUINO Primeira Qualidade - Lombo Suíno, SEM
OSSO, SEM GORDURA, Congelada, Deve apresentar
no rótulo a especificação do tipo de carne. AS CARNES
DEVEM SER LIMPAS, COM A RETIRADA TOTAL DA
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 congelada, 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.

(COTA PRINCIPAL)

3.750,0000KG00052288 18,430 69.112,50

00044 ABACAXI TAMANHO MEDIO In Natura, de primeira 4.000,0000KG00029954 3,990 15.960,00
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qualidade, tamanho MÉDIO, apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas. Deverá ser transportados em carros
higienizados em temperatura ambiente. Entregar em
embalagem adequada para o produto, deverá
apresentar o PESO na embalagem. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

00045

ABOBRINHA VERDE In natura, brasileira extra A, casca
lisa, tamanho MÉDIO A GRANDE, isenta de fungos e
indícios de germinação. Devem estar frescas, íntegros,
firmes, sem traço de descoloração ou manchas,
isentas de aroma, sabor e odor estranhos. Ausência
de danos físicos e mecânicos que afetem a aparência.
Deverá ser transportados em carros higienizados em
temperatura ambiente. Entregar em embalagem
adequada para o produto, deverá apresentar o PESO
na embalagem. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

2.200,0000KG00052289 3,290 7.238,00

00046

AIPIM 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. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

1.500,0000KG00052381 3,130 4.695,00

00047

ALFACE TAMANHO MEDIO 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.

2.500,0000KG00020750 4,250 10.625,00

00048

ALHO TAMANHO MEDIO In natura - Bulbo de tamanho
MÉDIO, com características íntegras de primeira
qualidade; 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. Saco tipo redinha e/ou caixas de papelão
original. marca,  quantidade, lote, tabela nutricional,
validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

2.200,0000KG00049276 21,500 47.300,00

00049

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

1.000,0000KG00049458 4,290 4.290,00
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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.

00050

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.

1.600,0000KG00024479 2,900 4.640,00

00051

BATATA DOCE In natura - De tamanho GRANDE,
genuínas, sãs, de primeira qualidade, limpa, coloração
uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas,
larvas, e corpos estranhos aderidos a casca. Não
deve apresentar quaisquer leões de origem física, e
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.

1.500,0000KG00022591 3,530 5.295,00

00052

BATATA INGLESA In natura -1ª qualidade - Tubérculo,
tamanho MÉDIO, genuínas, sãs, escovado, coloração
uniforme; isentos 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.

11.000,0000KG00044459 4,360 47.960,00

00053

BETERRABA In Natura - 1ª qualidade - tamanho MÉDIO
A GRANDE, casca lisa sem indicio de germinação,
isenta de sujidade e objetos estranhos. 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.

2.500,0000KG00020746 3,830 9.575,00

00054

CEBOLINHA VERDE TAMANHO GRANDE 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

500,0000KG00049537 5,500 2.750,00
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seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

00055

CEBOLA BRANCA TAMANHO MEDIO A GRANDE In
Natura - 1ª qualidade, Tipo branca, tamanho MÉDIO A
GRANDE, casca integra sem fungos, consistência
firme, embalada adequadamente. 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.

3.000,0000KG00044805 4,130 12.390,00

00056

CENOURA TAMANHO MEDIO A GRANDE 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 troca imediata.

1.500,0000KG00041355 3,600 5.400,00

00057

CHUCHU 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 troca
imediata.

2.500,0000KG00020757 2,050 5.125,00

00058

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.

1.000,0000KG00051000 5,500 5.500,00

00059

GOIABA TAMANHO MEDIO 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.

1.500,0000KG00048996 4,600 6.900,00

00060

INHAME In natura - 1ª qualidade de tamanho MÉDIO,
genuínas, sãs, escovado, coloração uniforme, isenta
de fungos e indícios de germinação. Deverá ser
transportados em carros higienizados em temperatura
ambiente. Entregar em embalagem adequada para o

3.500,0000KG00020748 4,260 14.910,00
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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.

00061

LARANJA PERA In Natura - 1ª qualidade - peso médio
150g, casca lisa livre de fungos. Devem estar frescas,
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.

3.000,0000KG00027612 3,300 9.900,00

00062

MAÇA, In Natura - 1ª qualidade casca integra,
consistência firme. Devem estar frescas, 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.

8.000,0000KG00048174 4,970 39.760,00

00063

MAMAO PAPAYA In Natura, de 1ª qualidade - 80%
maduro, consistência firme, tamanho de médio a
grande, casca livre de fungos. 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.

3.500,0000KG00041385 4,130 14.455,00

00064

MANGA TOMY 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.

2.000,0000KG00049101 5,870 11.740,00

00065

MELANCIA In Natura - 1ª qualidade, tamanho MÉDIO,
massa cor vermelha, 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.

3.500,0000KG00022348 2,130 7.455,00

00066
OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30
OVOS Cor vermelha, UNIFORMES,
CLASSIFICAÇÃOGRANDES (peso unitário entre 55 a

10.000,0000CAR00044565 6,330 63.300,00

Pag. 17



22/01/2021 13:49:49

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO DE EDUCAÇÃO 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 000001/2021 - Processo Nº 000172/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

59g), Íntegros, sem mancha larvas ou sujidades.
Tamanho uniforme grande. Carlelacom 30 unidades,
armazenadas em local fresco apresentando data da
classificação e validade (produto com o máximo 05 dias
de classificação). Embalagem primária: cartelas
contendo 2,5 dz (30 unidades).
Embalagem secundária: Podendo ser entregue em
caixa de papelão contendo 30 dúzias. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data classificação e validade.
Validade de no mínimo de 30 (trinta) dias a partir da
entrega.

00067

PEPINO In natura - 1ª qualidade, MÉDIO. Devem estarem
frescos, 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.

2.000,0000KG00020752 3,160 6.320,00

00068

REPOLHO In natura - 1ª qualidade, Branco,folhas
envelopadas, tamanho GRANDE, com características
integras, fresco, limpo, colação uniforme; aroma, cor e
sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões 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.

1.500,0000KG00020753 2,070 3.105,00

00069

TOMATE In Natura - 1ª qualidade, tamanho MÉDIO, Fruto
fresco, Características íntegras, apresentando-se
mesclado (maduro e de vez), livres de sujidades, sem
lesões físicas, químicas ou biológicas, livre de ataque
de pragas e/ou doenças, coloração uniforme, com grau
de maturação tal, que lhe permita suportar a
manipulação. 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.

2.000,0000KG00049567 4,530 9.060,00

00070

ARROZ PACOTE DE 5 KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência
e coloração branca, grãos íntegros. Marcas de
Referências: Tio Arthur, Nova Mesa e Tio João
Embalagem primária: contendo 5 kg de produto,
hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Podendo ser entregue em fardo de 30 kg. Validade de
no mínimo de 12 meses a partir da entrega.

(COTA 25%)

1.500,0000PAC00049498 20,220 30.330,00

00071 LEITE EM PO PACOTE 800G Primeira qualidade - Leite 3.750,0000PAC00051495 27,480 103.050,00
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em pó integral - 100% de origem animal, instantâneo,
enriquecido com vitamina A, C, D e Ferro,Pó fino
uniforme sem grumos (textura de amido),  isenta de
partículas estranhas, suave não ácido, não rançoso,
sem odores estranhos,  Cor amarelada. Embalagem
primária:contendo 800g de produto, Embalagem primária
aluminizado, Devendo apresentar na embalagem:
marca, quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional,
data de fabricação e validade. Embalagem secundária:
sacos de papelão e/ou sacos plásticos reforçado,
contendo 10kg. Validade de no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da entrega.

(COTA 25%)

00072

CARNE BOVINA EM CUBO Primeira Qualidade -Acém
em cubo, congelada, SEM OSSO, SEM GORDURA, SEM
MEMBRANA EXTERNA (pelanca ou nervos), 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.Embalada primária: Contendo 1kg de produto,
embalada á vácuo, sacos plásticos transparente,
grampeada mecanicamente ou termossolado. 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.Embalagem secundária:
caixas de papelão em perfeitas condições estruturais
padronizadas e lacradas com no máximo 30 kg.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Em caso de produto estragado, ou de
características organolépticas alteradas: cor, sabor e
odor e que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.
Validade de no mínimo 10 (dez) meses a partir da
entrega.

(COTA 25%)

3.500,0000KG00016096 22,930 80.255,00

00073 FILE DE PEITO DE FRANGO SEM PELE Primeira 3.750,0000KG00042151 13,100 49.125,00
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qualidade - SEM PELE, SEM OSSO E NÃO
RETALHADO,obtido de animais sadios, Deverá ser
congelada, de primeira qualidade obtida de animais
sadios e sob inspeção sanitária, aspecto próprio, não
amolecido e pegajoso, isenta de manchas esverdeadas
e pardacentas. Marca de Referência: Sadia, Perdigão,
PifPaf, Seara, Aurora e Uniaves. Embalagem primária:
Envelopado e congelado, contendo no máximo 1kg,
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.
Embalagem secundária: Caixa de papelão devidamente
lacrada e com no máximo de 18kg. 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.

(COTA 25%)

00074

FILE DE TILAPIA Primeira qualidade - Filé de
Tilápia,FRESCO, SEM PELE, SEM ESPINHA E
ESCAMAS,SEM ADIÇÃO ÁGUA (gelo), SABOR
PRÓPRIO, congelado  em  temperatura de conservação
de no mínimo -18° c.  O produto deverá ser isento de
substâncias estranhas que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características naturais.
Embalagem a vácuo com 1 kg de produto.   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,

750,0000KG00052287 36,330 27.247,50
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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
6 (seis) meses a partir da entrega.

(COTA 25%)

00075

LOMBO SUINO Primeira Qualidade - Lombo Suíno, SEM
OSSO, SEM GORDURA, Congelada, Deve apresentar
no rótulo a especificação do tipo de carne. AS CARNES
DEVEM SER LIMPAS, COM A RETIRADA TOTAL DA
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 congelada, 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.

(COTA 25%)

1.250,0000KG00052288 18,430 23.037,50

337.600,0000 2.251.200,00Total Geral:
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