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00001

AZEITE LATA DE 500ML 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
REFERÊNCIA: GALLO, ANDORINHA E BORGES OU
SEMELHANTE.
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.

100,0000LAT00054502 16,990 1.699,00

00002

MAIONESE TIPO TRADICIONAL DE 500G 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.MARCAS DE REFERÊNCIA: LIZA, ARISCO
E HELLMANNS OU SEMELHANTE.
Embalagem 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.

100,0000POT00054503 3,190 319,00

00003

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200G 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 estadual e federal-
sif/sie.MARCAS DE REFERÊNCIA: Selita, Nestle, Vigor
ou semelhante.
Embalagem primária: contendo 200g de produto, copo
plástico próprio, resistente,atóxico, 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.

60,0000POT00054504 3,950 237,00

00004

LEITE INTEGRAL UHTTETRAPAK CONTENDO 1L
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 proína e 6g de gorduras totais,
esterilizado.MARCAS DE REFERÊNCIA: SELITA, ITALAC
E PIRACANJUBA OU SEMELHANTE.
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 ás 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
secundária: de papelão, caixa com 12 unidades,

3.180,0000LIT00054505 2,990 9.508,20
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devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote,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 MINIMO DE 02 (DOIS) MESES A
PARTIR DA ENTREGA.

00005

AMENDOIM 500G Primeira qualidade - in natura, tipo 1,
apresentação sem casca, tamanho médio, sem
sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade
marcas de referência: Yoki, Anchieta, Pachá, Pereira
ou semelhante
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.

120,0000PAC00054506 9,600 1.152,00

00006

AZEITONA 500G DRENADOS Primeira qualidade -
coloração verde, inteira, sem caroço, com tamanho e
coloração uniformes, em salmoura (agua e sal).
marcas de referência: campo belo, hemmer, la
violetera, tio
paco e vale fertil ou semelhante.
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.
validade de no mínimo de 06 (seis) meses a partir da
entrega.

40,0000EMBAL00054507 8,990 359,60

00007

BATATA PALHA 300G 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 consumidor. ausência
de sujidades, parasitas e larvas.
marcas de referência: Yoki, Elma chips, Visconti ou
semelhante.
embalagem primária: 300 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

550,0000PAC00054508 4,980 2.739,00

00008

CREME DE LEITE 200G 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).
marcas de referência: Italac, Nestle, Itambe,
Piracanjuba ou semelhante.
embalagens primária: contendo 200g de produto,
cartonada composta por polietileno, papel branco, papel

500,0000EMBAL00054509 2,150 1.075,00
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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.

00009

EXTRATO DE TOMATE 350G 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.
marcas de referência: Quero, Predilecta, Amália, Fugini
ou semelhante
embalagem primária: contendo 350g 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.

570,0000EMBAL00054510 1,050 598,50

00010

KETCHUP 400G 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.
marcas de referência: predileta, heinz, dajudae arisco
ou semelhante
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.

25,0000BISNA00054511 2,880 72,00

00011

LEITE CONDENSADO 395G 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.
marcas de referência: Italac, Itambé, Piracanjuba,
Camponesa, ou semelhante
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.

390,0000EMBAL00054512 3,730 1.454,70

00012

MISTURA PARA BOLO SABOR COCO 400G 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 referência: regina, dona benta, vilma,
fleischmann e dr. oetker ou semelhante.
embalagem primária: com aproximadamente de 400g de
produto. hermeticamente vedada e resistente,

270,0000EMBAL00054513 2,380 642,60
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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.

00013

MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA 400G
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
monocálcico) e aromatizantes.
marcas referência: regina, dona benta, vilma,
fleischmann e dr. oetker ou semelhante
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.

270,0000EMBAL00054514 2,380 642,60

00014

MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA 400G
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 referência: regina, dona benta, vilma,
fleischmann e dr. oetker ou semelhante.
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

270,0000EMBAL00054515 2,380 642,60

00015

VINAGRE 750ML Primeira qualidade - vinho branco,
100% de uva, tipo acidez 4,0, aspecto físico líquido
aspecto visual límpido, especial.
marcas de referencia:  Castelo, Toscano, Belmont  ou
semelhante
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.

30,0000EMBAL00054516 2,250 67,50

00016

SALSICHA EMBALAGEM 1KG 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.
marcas de referência:  Perdigão, Sadia, Pif Paf ou

150,0000KG00054517 7,990 1.198,50
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semelhante
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 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 12 (doze) meses a partir da
entrega.

00017

CARNE BOVINA MUSCULO Primeira Qualidade -
musculo, 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. i
carne fresca, podendo ser entregue moído, inteiro ou
em cubo de acordo com a necessidade do setor, não
podendo ser congelada, manipulada na hora do pedido.
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)

900,0000KG00054518 22,490 20.241,00
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00018

PIMENTAO VERDE PRIMEIRA QUALIDADE 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.

110,0000KG00054519 2,450 269,50

00019

BERINJELA PRIMEIRA QUALIDADE in natura - 1ª
qualidade,tamanho de médio a grande. devem estarem
frescos, livres de fungos, íntegras, sem traço de
descoloração ou manchasentregar 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.

30,0000KG00054520 2,450 73,50

00020

TEMPERO CULINARIO PRONTO 100G Primeira qualidade
-base alho e sal, sem pimenta, ideal para o preparo de
carnes, aves, arroz e massas.
marcas de referência: arisco, sabor amir, maggi ou
semelhante.
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.

60,0000EMBAL00054521 2,290 137,40

00021

OREGANO DESIDRATADO Primeira qualidade -
desidratado em flocos, para uso culinário
marcas de referência:  kitano,  Hikani, Kodilar ou
semelhante
embalagem primária: contendo 0,10 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

40,0000EMBAL00054522 1,500 60,00

00022

COCO RALADO SEM AÇUCAR 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.
marcas de referência:  Mais coco, Menina, Sococo,
Ducoco ou semelhante
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.

20,0000EMBAL00054523 10,650 213,00

00023

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.
marcas de referência:Vilma, Mabel, Marilan ou

750,0000EMBAL00054524 3,120 2.340,00
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semelhante
embalagem primaria: no minimo contendo 200 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.

00024

SUCO SABOR UVA 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
marcas de referência: Da fruta, Maguary, Bela Ischia
ou semelhanteembalagem primária: tipo “pet” contendo
1L 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.

370,0000EMBAL00054525 6,450 2.386,50

00025

SUCO SABOR CAJU 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.
marcas de referência: Da fruta, Maguary, Bela Ischia
ou semelhante
embalagem primária: tipo “pet” contendo 1L 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

370,0000EMBAL00054526 4,290 1.587,30

00026

SUCO SABOR MARACUJA 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

510,0000EMBAL00054527 8,550 4.360,50
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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.
marcas de referência: Da fruta, Maguary, Bela Ischia
ou semelhante
embalagem primária: tipo “pet” contendo 1Ldo 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.

00027

SUCO SABOR GOIABA 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.
marcas de referência: Da fruta, Maguary, Bela Ischia
ou semelhante.
embalagem primária: tipo “pet” contendo 1lLdo 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.

510,0000EMBAL00054528 5,250 2.677,50

00028

SUCO SABOR ABACAXI Primeira qualidade - suco
sabor abacaxi, 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.
marcas de referência: Da fruta, Maguary, Bela Ischia
ou semelhante
embalagem primária: tipo “pet” contendo 1L 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.

510,0000EMBAL00054529 5,980 3.049,80

00029

REFRIGERANTE SABOR COLA 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);
marcas de referência: Coroa, It, Schin ou semelhante
embalagem primária: pet,contendo 2 litros de produto.
devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,

560,0000EMBAL00054530 2,720 1.523,20
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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.

00030

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 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)
marcas de referência: Coroa, It, Schin ou semelhante
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.

560,0000EMBAL00054531 2,620 1.467,20

00031

LINGUIÇA TIPO 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
0
marcas de referência: Sadia, Aurora, Perdigão ou
semelhante
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.

150,0000KG00054532 15,390 2.308,50

00032

CAFE EM PO 500G 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.
marcas de referência: Numero um, Vargas, Tres

550,0000EMBAL00054533 5,690 3.129,50
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corações  ou semelhante
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.

00033

TEMPERO CALDO CULINARIO SABOR GALINHA CX
COM 12 UND, apresentação em tablete -sabor galinha.
Marcas referência: knorr, maggi, ajinomoto e arisco ou
semelhante
embalagem secundária: caixa de papel original,
contendo 12 unidades de aproximadamente 9,5g cada
cubo. marcas de
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

40,0000EMBAL00054534 1,490 59,60

00034

TEMPERO CALDO CULINARIO SABOR CARNE CX COM
12 UND, apresentação em tablete –sabor CARNE.
marca referência: knorr, maggi, ajinomoto e arisco ou
semelhante.
embalagem secundária: caixa de papel original,
contendo 12 unidades de aproximadamente 9,5g cada
cubo. marcas de 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

40,0000EMBAL00054535 1,490 59,60

00035

QUEIJO MUSSARELA FATIADO EMBALAGEM
ORIGINAL Queijo mussarela, fatiado. Deverá ser
transportado em carros fechados refrigerados, em
embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de
acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a
características do produto. De modo que as
embalagens não se apresente alteradas

marcas de referência: Selita, colaqua, Aurora  ou
semelhante
embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionado em caixas lacradas. a
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricional,
número de lote, quantidade do produto, número do
registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo
de inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de
entrega na unidade requisitante.

220,0000KG00054536 22,990 5.057,80

00036

BACON EMBALAGEM A VACUO 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.

90,0000KG00054537 21,440 1.929,60
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marcas de referência: Sadia, Aurora, Perdigão, Seara
ou semelhante
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.
validade de no mínimo de 02 (dois) meses a partir da
data da entrega

00037

PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA 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.
marcas de referência: Sadia, Aurora, Perdigão, Seara
ou semelhante
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

220,0000KG00054538 19,590 4.309,80

00038

MORTADELA Primeira qualidade -  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.
marcas de referência: Sadia, Aurora, Perdigão, Seara
ou semelhante
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

60,0000KG00054539 6,190 371,40
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00039

COADOR DE CAFE COM CABO DE MADEIRA Primeira
Qualidade,  saco confeccionado em malha dupla /
flanela, com cabo de madeira,  diâmentro: 13,5 cm,
Profundidade : 20 cm, Comprimento do cabo: 10cm,
Comprimento total:24cm.Embalagem em saco
transparente com 01 undidade de produto
validade de no mínimo de 12 (doze) meses a partir da
entrega

38,0000UND00054540 3,390 128,82

00040

MILHO VERDE 170G Primeira Qualidade:  milho, água e
sal.
marcas de referência: Quero, Olé, Predilecta ou
semelhante.
embalagem primaria: lata de 170g 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

330,0000LAT00054541 2,150 709,50

00041

PAO DE FORMA TRADICIONAL PCT 500G Primeira
Qualidade:  pão de forma de massa leve farinha de
trigo/ fermento/ sal/ açúcar, gordura tipo vegetal e
água, com casca, fatiado, cortado horizontalmente
marcas de referencia: Plus Vita, Wickbold, Pullman ou
semelhante
embalagem primaria:  pct com 500 gr , Será rejeitado o
pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor
desagradável, presença de fungos e não será
permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer
natureza em sua confecção. Isento de parasita,
sujidades, larvas e material
estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno
esistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo
na embalagem a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de embalagem,
peso líquido.
Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da
entrega.

1.300,0000EMBAL00054542 4,500 5.850,00

00042

PAO DE HOT DOG  Primeira Qualidade - formato
caracteristico, 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.
marcas de referencia: Plus Vita, Wickbold, Pullman ou
semelhante.
embalagem primária: contendo 500g com 10 unidades
de 50g cada. sacola plástica. devendo apresentar na

1.900,0000EMBAL00054543 4,500 8.550,00
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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.

16.863,0000 95.258,32Total Geral:
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