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Lote 00001 LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA
Item

Código

00001

00055047

00002

00055048

00003

00055049

00004

00055050

00005

00055051

00006

00055052

Especificação

Und.

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5 KG primeira qualidade - tipo
agulha, longo, fino, polido, tipo 1 sem glúten. aparência e
coloração branca, grãos íntegros, embalagem
primária,contendo 5 kg de produto, hermeticamente vedada.
devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. validade de
no mínimo de 12 meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Rei Arthur, Gladiador, Tio Arthur ou Semelhates.
BISCOITO AGUA E SAL CREM CRAKER PACOTE 400G
BISCOITO ÁGUA E SAL 400G BISCOITO CREAM CRAKER
PACOTE DE 400G 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. contendo 400g de produto.
devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. Validade de
no mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.
Marcas de referências: Mabel, Liane, Vitarella ou
Semelhante.
BISCOITO MAISENA PACOTE DE 400G 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.
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 apartir da data da entrega. Marcas de
referências: Mabel, Liane, Vitarella ou Semelhante.
LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO Primeira
qualidade - leite uht integral, ingredientes: leite integral,
estabilizante tripolifosfato de sódio, difosfato de sódio e
ortofosfato de sódio, não contendo glúten, com valor
nutricional para porção de 200ml: 9g de carboidrato, 6g de
proteína e 6g de gorduras totais, esterilizado. Validade de no
mínimo 03 (três) meses a partir da entrega. Marcas de
referências: Selita, Italac, Piracanjuba ou Semelhante.
AÇUCAR CRISTAL 05 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:
data de fabricação e validade. Validade de no mínimo de 12
(doze) meses a partir da entrega. Marcas de referências:
Delta, Santa Isabel, Paineiras ou Semelhante.
CAFE EM PO PACOTE 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.embalagem
primaria: Embalagem de 500 gramas de produto, sacos
metalizados. devendo apresentar na embalagem: marca,
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quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. embalagem secundaria: de papel ou plástico
contendo no máximo 10kg. validade de no mínimo de 06
(seis) meses a partir da entrega. Marcar de referências:
Numero um, Vargas, Três corações ou Semelhante.
OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem secundaria: Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade,
com validade de no mínimo de 10(dez) meses a partir da
entrega. Marcar de referências: Abc, Soya, Liza ou
Semelhante.
FUBA TIPO 1 PACOTE 1 KG 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. 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. Marcar de
referências: Sinhá, Yoki, Dórico ou Semelhante.
CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG primeira
qualidade - amarela, de milho triturado, média, de primeira
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 no mínimo de 06 (seis) meses a partir da entrega.
Marcas de referências: Anchieta, Sinhá ou Semelhante.
FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE 1 KG 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 no mínimo de 06 meses. Marcas de
referências: Patusco, Pereira ou Semelhante.
MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA PACOTE 1KG primeira
qualidade - base de farinha de trigo de sêmola, sem
ovo,corante natural ou outras substâncias permitidas e
submetidas a processos tecnológicos adequados.
Composição nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de
carbono. isentos de parasitas embalagem primária:
Contendo 1kg 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 12 (doze)
meses a partir da entrega. Marcas de referências: Amália,
Aldente, Vilma ou Semelhante.
SAL REFINADO IODADO DE MESA PACOTE 1KG primeira
qualidade - puro, refinado, iodado não tóxico. 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. validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega. Marcas de
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referências: Globo, Cisne ou Semelhante.
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COXA E SOBRECOXA DE FRANGO EMBALAGEM DE 1KG
Primeira qualidade, não retalhado, obtido de animais sadios,
Deverá ser congelada,aspecto próprio, não amolecido e
pegajoso. 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
KG
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 REFERÊNCIA 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.
PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS 30 CM SIMPLES Papel
higiênico, Rolo, folhas duplas, picotada,produzido com 100%
fibras virgem, não reciclado, na cor branca, liso, ultra macio,
medindo 30cm, de boa qualidade e resistência à tração,
PAC
devidamente acomodado em pacotes individuais
transparentes. Marcas de referências: Personal, Mili, Neve
ou Semelhante.
SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO COM 05
UNIDADES Composição: sabão base de ácidos graxos,
glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Registro no
PAC
Ministério da Saúde ou ANVISA. Marcas de referências:
Barra, Ypê ou Semelhante.
SABONETE 85G Sabonete em barra de 85g, tipo com
perfume, formato retangular, cor branca, aplicação pele
UND
normal, uso diário. Marcas de referências: Lux, Nívea,
Francis ou Semelhante.
CREME DENTAL 90G COM FLUOR Creme Dental com flúor,
concentração máxima de 500 ppm de flúor, a concentração
de ppm de composto de flúor deverá ser estampada no
rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na
formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluor
UND
fosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso,
fluoretos aminados. Validade de no mínimo de 18 (dezoito)
meses a partir da entrega. Marcas de referências: Sorriso,
Colgate, Icefresh ou Semelhante.
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Lote 00002 LOTE 002 - COTA RESERVADA
Item

00018

Código

00055047

Especificação

Und.

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5 KG primeira qualidade - tipo
agulha, longo, fino, polido, tipo 1 sem glúten. aparência e
coloração branca, grãos íntegros, embalagem
primária,contendo 5 kg de produto, hermeticamente vedada.
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devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. validade de
no mínimo de 12 meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Rei Arthur, Gladiador, Tio Arthur ou Semelhates.
BISCOITO AGUA E SAL CREM CRAKER PACOTE 400G
BISCOITO ÁGUA E SAL 400G BISCOITO CREAM CRAKER
PACOTE DE 400G 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. contendo 400g de produto.
devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. Validade de
no mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.
Marcas de referências: Mabel, Liane, Vitarella ou
Semelhante.
BISCOITO MAISENA PACOTE DE 400G 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.
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 apartir da data da entrega. Marcas de
referências: Mabel, Liane, Vitarella ou Semelhante.
LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO Primeira
qualidade - leite uht integral, ingredientes: leite integral,
estabilizante tripolifosfato de sódio, difosfato de sódio e
ortofosfato de sódio, não contendo glúten, com valor
nutricional para porção de 200ml: 9g de carboidrato, 6g de
proteína e 6g de gorduras totais, esterilizado. Validade de no
mínimo 03 (três) meses a partir da entrega. Marcas de
referências: Selita, Italac, Piracanjuba ou Semelhante.
AÇUCAR CRISTAL 05 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:
data de fabricação e validade. Validade de no mínimo de 12
(doze) meses a partir da entrega. Marcas de referências:
Delta, Santa Isabel, Paineiras ou Semelhante.
CAFE EM PO PACOTE 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.embalagem
primaria: Embalagem de 500 gramas 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 máximo 10kg. validade de no mínimo de 06
(seis) meses a partir da entrega. Marcar de referências:
Numero um, Vargas, Três corações ou Semelhante.
OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem secundaria: Devendo
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apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade,
com validade de no mínimo de 10(dez) meses a partir da
entrega. Marcar de referências: Abc, Soya, Liza ou
Semelhante.
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FUBA TIPO 1 PACOTE 1 KG 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. 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. Marcar de
referências: Sinhá, Yoki, Dórico ou Semelhante.
CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG primeira
qualidade - amarela, de milho triturado, média, de primeira
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 no mínimo de 06 (seis) meses a partir da entrega.
Marcas de referências: Anchieta, Sinhá ou Semelhante.
FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE 1 KG 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 no mínimo de 06 meses. Marcas de
referências: Patusco, Pereira ou Semelhante.
MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA PACOTE 1KG primeira
qualidade - base de farinha de trigo de sêmola, sem
ovo,corante natural ou outras substâncias permitidas e
submetidas a processos tecnológicos adequados.
Composição nutricional máxima de 76 gramas de hidrato de
carbono. isentos de parasitas embalagem primária:
Contendo 1kg 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 12 (doze)
meses a partir da entrega. Marcas de referências: Amália,
Aldente, Vilma ou Semelhante.
SAL REFINADO IODADO DE MESA PACOTE 1KG primeira
qualidade - puro, refinado, iodado não tóxico. 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. validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega. Marcas de
referências: Globo, Cisne ou Semelhante.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO EMBALAGEM DE 1KG
Primeira qualidade, não retalhado, obtido de animais sadios,
Deverá ser congelada,aspecto próprio, não amolecido e
pegajoso. Embalagem primária: Envelopado e congelado,
contendo no máximo 1kg, embalado em sacos de polietileno
atóxico, resistente, transparente, e hermeticamente vedada.
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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 REFERÊNCIA 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.
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00054596

00034

00055061

PAPEL HIGIENICO COM 04 ROLOS 30 CM SIMPLES Papel
higiênico, Rolo, folhas duplas, picotada,produzido com 100%
fibras virgem, não reciclado, na cor branca, liso, ultra macio,
medindo 30cm, de boa qualidade e resistência à tração,
devidamente acomodado em pacotes individuais
transparentes. Marcas de referências: Personal, Mili, Neve
ou Semelhante.
SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO COM 05
UNIDADES Composição: sabão base de ácidos graxos,
glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Registro no
Ministério da Saúde ou ANVISA. Marcas de referências:
Barra, Ypê ou Semelhante.
SABONETE 85G Sabonete em barra de 85g, tipo com
perfume, formato retangular, cor branca, aplicação pele
normal, uso diário. Marcas de referências: Lux, Nívea,
Francis ou Semelhante.
CREME DENTAL 90G COM FLUOR Creme Dental com flúor,
concentração máxima de 500 ppm de flúor, a concentração
de ppm de composto de flúor deverá ser estampada no
rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na
formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluor
fosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso,
fluoretos aminados. Validade de no mínimo de 18 (dezoito)
meses a partir da entrega. Marcas de referências: Sorriso,
Colgate, Icefresh ou Semelhante.
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PAC

2,660

175,0000

465,50

PAC

7,020

175,0000

1.228,50

UND

1,180

350,0000

413,00

UND

3,440

175,0000

602,00

Total do Lote:

4.200,0000

28.332,50

Total dos Lotes:

16.800,0000

113.330,00

