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Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00001 ABACAXI TAMANHO MEDIO - EXCLUSIVO

Média Total

00010

ABACAXI TAMANHO MEDIO In Natura, de primeira 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.

600,0000KG00029954 5,160 3.096,00

00116

ABACAXI TAMANHO MEDIO In Natura, de primeira 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.

6.000,0000KG00029954 5,160 30.960,00

00206

ABACAXI TAMANHO MEDIO In Natura, de primeira 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.

60,0000KG00029954 5,160 309,60

6.660,0000 34.365,60Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00002 ABOBORA MADURA - EXCLUSIVO

Média Total

00011

ABOBORA MADURA In Natura, fresca - 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.

500,0000KG00020745 3,160 1.580,00

00117

ABOBORA MADURA In Natura, fresca - 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.

3.000,0000KG00020745 3,160 9.480,00

00207

ABOBORA MADURA In Natura, fresca - 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.

80,0000KG00020745 3,160 252,80
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Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de  validade. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

3.580,0000 11.312,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00003 ABOBRINHA VERDE - EXCLUSIVO

Média Total

00012

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.

500,0000KG00052289 4,220 2.110,00

00118

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.

2.000,0000KG00052289 4,220 8.440,00

00208

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.

90,0000KG00052289 4,220 379,80

2.590,0000 10.929,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00004 AIPIM MANDIOCA MACAXEIRA - EXCLUSIVO

Média Total

00014

AIPIM MANDIOCA MACAXEIRA 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.

800,0000KG00052381 3,200 2.560,00

00119

AIPIM MANDIOCA MACAXEIRA 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

3.000,0000KG00052381 3,200 9.600,00

Pag. 2



25/01/2022 09:28:16

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Pregão Presencial Nº 000005/2022 - Processo Nº 006644/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

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.

00210

AIPIM MANDIOCA MACAXEIRA 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.

90,0000KG00052381 3,200 288,00

3.890,0000 12.448,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00005 ALFACE TAMANHO MEDIO A GRANDE - EXCLUSIVO

Média Total

00015

ALFACE TAMANHO MEDIO A GRANDE In natura - Fresca,
com coloração verde, tamanho MÉDIO A GRANDE, 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.

300,0000UND00020750 1,800 540,00

00120

ALFACE TAMANHO MEDIO A GRANDE In natura - Fresca,
com coloração verde, tamanho MÉDIO A GRANDE, 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.

3.000,0000UND00020750 1,800 5.400,00

00211

ALFACE TAMANHO MEDIO A GRANDE In natura - Fresca,
com coloração verde, tamanho MÉDIO A GRANDE, 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.

150,0000UND00020750 1,800 270,00

3.450,0000 6.210,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00006 ALHO TAMANHO MEDIO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00016

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

525,0000KG00049276 21,630 11.355,75
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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.

00121

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.

2.250,0000KG00049276 21,630 48.667,50

00212

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.

45,0000KG00049276 21,630 973,35

2.820,0000 60.996,60Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00007 ALHO TAMANHO MEDIO - COTA RESERVADA

Média Total

00278

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.

175,0000KG00049276 21,630 3.785,25

00279

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.

750,0000KG00049276 21,630 16.222,50

00280

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.

15,0000KG00049276 21,630 324,45
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940,0000 20.332,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00008 AMENDOIM TIPO 1 CRU E DESCASCADO 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00017

AMENDOIM TIPO 1 CRU E DESCASCADO 500G Primeira
qualidade - Tipo 1, cru e descascado. Marcas de Referência:
Yoki, Santa Helena ou similar. 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.

120,0000PAC00054506 13,960 1.675,20

00122

AMENDOIM TIPO 1 CRU E DESCASCADO 500G Primeira
qualidade - Tipo 1, cru e descascado. Marcas de Referência:
Yoki, Santa Helena ou similar. 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.

600,0000PAC00054506 13,960 8.376,00

00213

AMENDOIM TIPO 1 CRU E DESCASCADO 500G Primeira
qualidade - Tipo 1, cru e descascado. Marcas de Referência:
Yoki, Santa Helena ou similar. 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.

5,0000PAC00054506 13,960 69,80

725,0000 10.121,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00009 AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00018

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 Referência: Maizena, Mais Certa, Yoki
ou Similar. 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 04 (Quatro) meses a partir da entrega.

100,0000PAC00022120 8,530 853,00

00123

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 Referência: Maizena, Mais Certa, Yoki
ou Similar. 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 04 (Quatro) meses a partir da entrega.

700,0000PAC00022120 8,530 5.971,00

00214

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 Referência: Maizena, Mais Certa, Yoki
ou Similar. 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 04 (Quatro) meses a partir da entrega.

8,0000PAC00022120 8,530 68,24
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808,0000 6.892,24Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00010 ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00019

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros. Marcas de Referências:
Tio Arthur, Tio João, Nova Mesa ou similar. 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.

1.125,0000PAC00055047 19,760 22.230,00

00124

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros. Marcas de Referências:
Tio Arthur, Tio João, Nova Mesa ou similar. 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.

4.500,0000PAC00055047 19,760 88.920,00

00215

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros. Marcas de Referências:
Tio Arthur, Tio João, Nova Mesa ou similar. 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.

37,0000PAC00055047 19,760 731,12

5.662,0000 111.881,12Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00011 ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG - RESERVA DE COTA

Média Total

00281

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros. Marcas de Referências:
Tio Arthur, Tio João, Nova Mesa ou similar. 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.

375,0000PAC00055047 19,760 7.410,00

00282

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros. Marcas de Referências:
Tio Arthur, Tio João, Nova Mesa ou similar. 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.

1.500,0000PAC00055047 19,760 29.640,00

00283

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5KG Primeira qualidade - Tipo
agulha, longo, fino, polido, Tipo 1 sem glúten. Aparência e
coloração branca, grãos íntegros. Marcas de Referências:
Tio Arthur, Tio João, Nova Mesa ou similar. Embalagem
primária: contendo 5 kg de produto, hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,

13,0000PAC00055047 19,760 256,88
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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.

1.888,0000 37.306,88Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00012 AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500 G - EXCLUSIVO

Média Total

00020

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 63g de carboidrato. Marcas de
Referência: Quaker, Yoki, Nestlê ou Similar. 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.

150,0000CX00031255 8,830 1.324,50

00125

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 63g de carboidrato. Marcas de
Referência: Quaker, Yoki, Nestlê ou Similar. 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.

600,0000CX00031255 8,830 5.298,00

750,0000 6.622,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00013 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML - EXCLUSIVO

Média Total

00021

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML 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,  BORGES
OU SIMILAR. 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.

150,0000FRA00054502 29,830 4.474,50

00126

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML 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,  BORGES
OU SIMILAR. 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.

1.500,0000FRA00054502 29,830 44.745,00

00216

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML 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,  BORGES
OU SIMILAR. Embalagem primaria: lata de 500 ml de produto,

5,0000FRA00054502 29,830 149,15
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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.

1.655,0000 49.368,65Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00014 AZEITONA INTEIRA SEM CAROÇO 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00022

AZEITONA INTEIRA SEM CAROÇO 500G 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, vale
fertil ou similar. 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.

55,0000SACHE00054507 18,160 998,80

00217

AZEITONA INTEIRA SEM CAROÇO 500G 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, vale
fertil ou similar. 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.

10,0000SACHE00054507 18,160 181,60

65,0000 1.180,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00015 AÇUCAR CRISTAL 5 KG - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00001

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. 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.

375,0000PAC00055051 20,160 7.560,00

00008

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. 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.

2.100,0000PAC00055051 20,160 42.336,00

00013

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. 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.

375,0000PAC00055051 20,160 7.560,00
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00209

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. 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.

900,0000PAC00055051 20,160 18.144,00

3.750,0000 75.600,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00016  AÇUCAR CRISTAL 5 KG - RESERVA DE COTA

Média Total

00284

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. 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.

125,0000PAC00055051 20,160 2.520,00

00285

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. 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.

700,0000PAC00055051 20,160 14.112,00

00286

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. 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.

125,0000PAC00055051 20,160 2.520,00

00287

AÇUCAR CRISTAL 5 KG Primeira qualidade - Tipo cristal, cor
clara, sem sujidades, parasitas, fungos, insetos e livres de
umidade. Marcas de Referências: Paineiras, Santa Isabel,
Delta ou similar. 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.

300,0000PAC00055051 20,160 6.048,00

1.250,0000 25.200,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00017 BACON EM KG - EXCLUSIVO

Média Total

00023

BACON EM KG 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. marcas
de referência: Sadia, Aurora, Perdigão, Seara ou similar.
Embalagem primária: embalagem à vácuo. devendo

200,0000KG00054537 31,490 6.298,00
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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

200,0000 6.298,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00018 BANANA DA TERRA - EXCLUSIVO

Média Total

00024

BANANA DA TERRA In Natura - apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devem estar
íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Deverá
ser transportados em carros higienizados em temperatura
ambiente. Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de  validade. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

500,0000KG00049458 5,320 2.660,00

00127

BANANA DA TERRA In Natura - apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devem estar
íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Deverá
ser transportados em carros higienizados em temperatura
ambiente. Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de  validade. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

1.000,0000KG00049458 5,320 5.320,00

00218

BANANA DA TERRA In Natura - apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devem estar
íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Deverá
ser transportados em carros higienizados em temperatura
ambiente. Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de  validade. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

50,0000KG00049458 5,320 266,00

1.550,0000 8.246,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00019 BANANA PRATA - EXCLUSIVO

Média Total
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00025

BANANA PRATA In Natura - Primeira qualidade,   tamanho e
coloração: uniformes. Características: produto selecionado,
com polpa firme e intacta, DEVENDO ESTA ENTRE MADURO,
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, livre
de ataque de pragas e/ou doenças. Embalagem sacos
transparentes  (tipo cesta básica) ou sacos de juta,
devidamente etiquetado, contendo nome do fornecedor e
quantidade (Quilo). Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

1.000,0000KG00024479 2,990 2.990,00

00219

BANANA PRATA In Natura - Primeira qualidade,   tamanho e
coloração: uniformes. Características: produto selecionado,
com polpa firme e intacta, DEVENDO ESTA ENTRE MADURO,
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, livre
de ataque de pragas e/ou doenças. Embalagem sacos
transparentes  (tipo cesta básica) ou sacos de juta,
devidamente etiquetado, contendo nome do fornecedor e
quantidade (Quilo). Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

40,0000KG00024479 2,990 119,60

1.040,0000 3.109,60Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00020 BATATA DOCE - EXCLUSIVO

Média Total

00026

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

500,0000KG00022591 4,390 2.195,00

00128

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

2.000,0000KG00022591 4,390 8.780,00

00220

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

80,0000KG00022591 4,390 351,20
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2.580,0000 11.326,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00021 BATATA INGLESA - EXCLUSIVO

Média Total

00027

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

3.000,0000KG00044459 4,310 12.930,00

00129

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

15.000,0000KG00044459 4,310 64.650,00

00221

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

90,0000KG00044459 4,310 387,90

18.090,0000 77.967,90Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00022 BATATA PALHA FINA 300G - EXCLUSIVO

Média Total

00028

BATATA PALHA FINA 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

200,0000PAC00054508 9,830 1.966,00

200,0000 1.966,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00023 BERINJELA - EXCLUSIVO

Média Total

00029 BERINJELA in natura - 1ª qualidade,tamanho de médio a 50,0000KG00054520 4,930 246,50
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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.

50,0000 246,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00024 BETERRABA - EXCLUSIVO

Média Total

00030

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.

1.000,0000KG00020746 4,230 4.230,00

00130

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.

2.000,0000KG00020746 4,230 8.460,00

00222

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.

80,0000KG00020746 4,230 338,40

3.080,0000 13.028,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00025 BICARBONATO DE SODIO 500 G - EXCLUSIVO

Média Total

00131 BICARBONATO DE SODIO 500 G 1.000,0000PAC00056043 8,490 8.490,00

1.000,0000 8.490,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00026 BISCOITO CREAM CRACKER DE 400G SEM LACTOSE - EXCLUSIVO

Média Total

00132

BISCOITO CREAM CRACKER 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

600,0000PAC00041091 6,490 3.894,00
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benefícios do leite, sem prejudicar o seu organismo. Marcas
de Referência: Bauducco, Liane, Piraquê ou Similar.
Embalagem primária: 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 entrega.

600,0000 3.894,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00027 BISCOITO CREAM CRAKER PACOTE DE 400G - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00031

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.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane, Mabel, Piraquê ou
similar. Embalagem primária: 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.

2.250,0000PAC00042150 5,830 13.117,50

00133

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.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane, Mabel, Piraquê ou
similar. Embalagem primária: 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.

8.250,0000PAC00042150 5,830 48.097,50

00223

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.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane, Mabel, Piraquê ou
similar. Embalagem primária: 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.

525,0000PAC00042150 5,830 3.060,75

11.025,0000 64.275,75Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00028  BISCOITO CREAM CRAKER PACOTE DE 400G - RESERVA DE COTA

Média Total

00288

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.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane, Mabel, Piraquê ou
similar. Embalagem primária: contendo 400g de produto.

750,0000PAC00042150 5,830 4.372,50
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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.

00289

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.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane, Mabel, Piraquê ou
similar. Embalagem primária: 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.

2.750,0000PAC00042150 5,830 16.032,50

00290

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.
Marcas de Referências: Bauducco, Liane, Mabel, Piraquê ou
similar. Embalagem primária: 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.

175,0000PAC00042150 5,830 1.020,25

3.675,0000 21.425,25Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00029 BISCOITO DE POLVILHO PACOTE DE 200 G  - EXCLUSIVO

Média Total

00112

BISCOITO DE POLVILHO PACOTE DE 200 G Primeira
qualidade - De polvilho, escaldado, gordura, ovos, sal e
aditivos. Sem Glúten. Marcas de Referência: Elite, Bom
Biscoito, Nazinha ou Similar. Embalagem primária: contendo
200g de produto. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Validade de no mínimo de 03 (três) meses a partir
da data da entrega.

1.000,0000PAC00050869 5,700 5.700,00

00134

BISCOITO DE POLVILHO PACOTE DE 200 G Primeira
qualidade - De polvilho, escaldado, gordura, ovos, sal e
aditivos. Sem Glúten. Marcas de Referência: Elite, Bom
Biscoito, Nazinha ou Similar. Embalagem primária: contendo
200g de produto. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Validade de no mínimo de 03 (três) meses a partir
da data da entrega.

4.000,0000PAC00050869 5,700 22.800,00

00275

BISCOITO DE POLVILHO PACOTE DE 200 G Primeira
qualidade - De polvilho, escaldado, gordura, ovos, sal e
aditivos. Sem Glúten. Marcas de Referência: Elite, Bom
Biscoito, Nazinha ou Similar. Embalagem primária: contendo
200g de produto. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Validade de no mínimo de 03 (três) meses a partir
da data da entrega.

50,0000PAC00050869 5,700 285,00

5.050,0000 28.785,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00030 BISCOITO DOCE ROSQUINHA COCO 200G - EXCLUSIVO

Média Total
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00032

BISCOITO DOCE ROSQUINHA COCO 200G 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
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.

500,0000EMBAL00054524 4,760 2.380,00

500,0000 2.380,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00031 BISCOITO MAISENA PACOTE 400G SEM LACTOSE - EXCLUSIVO

Média Total

00136

BISCOITO MAISENA PACOTE 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. 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 Referência:
Bauducco, Liane, Piraquê ou Similar. Embalagem primária:
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.

600,0000PAC00054261 6,490 3.894,00

600,0000 3.894,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00032 BISCOITO MAISENA PACOTE DE 400G - EXCLUSIVO

Média Total

00033

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. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.
Marcas de referências: Mabel, Liane, Vitarella, Bauducco,
Piraquê ou similar.

3.000,0000PAC00055049 5,160 15.480,00

00135

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. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.
Marcas de referências: Mabel, Liane, Vitarella, Bauducco,
Piraquê ou similar.

11.000,0000PAC00055049 5,160 56.760,00

00224
BISCOITO MAISENA PACOTE DE 400G primeira qualidade -
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar

700,0000PAC00055049 5,160 3.612,00
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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. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da data da entrega.
Marcas de referências: Mabel, Liane, Vitarella, Bauducco,
Piraquê ou similar.

14.700,0000 75.852,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00033 BROCOLIS - EXCLUSIVO

Média Total

00225

BROCOLIS In natura - Fresca, com coloração verde, tamanho
MÉDIO, com folhas talos 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.
Entregar em molhos, 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

12,0000MOL00045207 4,830 57,96

12,0000 57,96Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00034 CAFE EM PO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00007

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

1.125,0000UND00053773 20,960 23.580,00

00009

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

1.125,0000UND00053773 20,960 23.580,00

00115

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

600,0000UND00053773 20,960 12.576,00

00277

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

2.025,0000UND00053773 20,960 42.444,00

4.875,0000 102.180,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00035 CAFE EM PO -  COTA RESERVADA

Média Total

00291

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

375,0000UND00053773 20,960 7.860,00

00292

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

375,0000UND00053773 20,960 7.860,00

00293

CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO
ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

200,0000UND00053773 20,960 4.192,00

00294 CAFE EM PO TIPO 1, TORRADO E MOIDO, TORRAÇAO 675,0000UND00053773 20,960 14.148,00
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ESCURA, SEM GLUTEN E SEM GORDURA SATURADA, COM
SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM COM 500GR.( MARCA
DE REFERENCIA: PATUSCO, 3 CORAÇOES, TERRA FORTE).

1.625,0000 34.060,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00036 CANELA EM PO 500 G - EXCLUSIVO

Média Total

00137

CANELA EM PO 500 G Canela  especiaria, obtida a partir da
casca interna de várias espécies de árvores do género
Cinnamomum (família Lauraceae), usado tanto em alimentos
doces como em salgados. Embalagem de 500 gramas.

100,0000PAC00050393 43,330 4.333,00

100,0000 4.333,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00037 CANJICA BRANCA TIPO 1 PACOTE 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00034

CANJICA BRANCA TIPO 1 PACOTE 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 Referência: Yoki,
Sinhá, Juparanã ou Similar. 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 06 (Seis) meses a partir da entrega.

200,0000PAC00022276 5,390 1.078,00

00138

CANJICA BRANCA TIPO 1 PACOTE 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 Referência: Yoki,
Sinhá, Juparanã ou Similar. 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 06 (Seis) meses a partir da entrega.

900,0000PAC00022276 5,390 4.851,00

00226

CANJICA BRANCA TIPO 1 PACOTE 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 Referência: Yoki,
Sinhá, Juparanã ou Similar. 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 06 (Seis) meses a partir da entrega.

15,0000PAC00022276 5,390 80,85

1.115,0000 6.009,85Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00038 CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00035

CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Amarela, de milho triturado, média, devendo estar
isento de sujidades, ataque de pragas e/ou doenças, livres
de umidade, com coloração específica. Marcas de
Referência: Granfino, Sinhá, Anchieta ou similar. 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

300,0000PAC00055055 4,030 1.209,00
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Secundária: Podendo se entregue em saco plástico
hermeticamente vedada com 10kg. Validade de no mínimo de
06 (seis) meses a partir da entrega.

00139

CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Amarela, de milho triturado, média, devendo estar
isento de sujidades, ataque de pragas e/ou doenças, livres
de umidade, com coloração específica. Marcas de
Referência: Granfino, Sinhá, Anchieta ou similar. 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.

600,0000PAC00055055 4,030 2.418,00

00227

CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Amarela, de milho triturado, média, devendo estar
isento de sujidades, ataque de pragas e/ou doenças, livres
de umidade, com coloração específica. Marcas de
Referência: Granfino, Sinhá, Anchieta ou similar. 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.

40,0000PAC00055055 4,030 161,20

940,0000 3.788,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00039 CARNE BOVINA  ACEM EM CUBO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00036

CARNE BOVINA  ACEM EM CUBO acém, congelada, sem
osso, sem gordura, sem nervos. 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, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura, contendo na embalagem
o SIF, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Sua apresentação
deve ser em cubos de aproximadamente 3x3 cm, congelada
em temperatura de – 10 a – 25 °C. Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de
papelão em perfeitas condições estruturais padronizadas e
lacradas. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante.

750,0000KG00043455 29,290 21.967,50

00140

CARNE BOVINA  ACEM EM CUBO acém, congelada, sem
osso, sem gordura, sem nervos. 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, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura, contendo na embalagem

15.000,0000KG00043455 29,290 439.350,00
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o SIF, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Sua apresentação
deve ser em cubos de aproximadamente 3x3 cm, congelada
em temperatura de – 10 a – 25 °C. Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de
papelão em perfeitas condições estruturais padronizadas e
lacradas. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante.

00228

CARNE BOVINA  ACEM EM CUBO acém, congelada, sem
osso, sem gordura, sem nervos. 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, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura, contendo na embalagem
o SIF, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Sua apresentação
deve ser em cubos de aproximadamente 3x3 cm, congelada
em temperatura de – 10 a – 25 °C. Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de
papelão em perfeitas condições estruturais padronizadas e
lacradas. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante.

97,0000KG00043455 29,290 2.841,13

15.847,0000 464.158,63Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00040 CARNE BOVINA  ACEM EM CUBO - RESERVA DE COTA

Média Total

00295

CARNE BOVINA  ACEM EM CUBO acém, congelada, sem
osso, sem gordura, sem nervos. 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, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura, contendo na embalagem
o SIF, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Sua apresentação
deve ser em cubos de aproximadamente 3x3 cm, congelada
em temperatura de – 10 a – 25 °C. Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de
papelão em perfeitas condições estruturais padronizadas e
lacradas. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante.

250,0000KG00043455 29,290 7.322,50

00296

CARNE BOVINA  ACEM EM CUBO acém, congelada, sem
osso, sem gordura, sem nervos. 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

5.000,0000KG00043455 29,290 146.450,00
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manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminantes que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura, contendo na embalagem
o SIF, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Sua apresentação
deve ser em cubos de aproximadamente 3x3 cm, congelada
em temperatura de – 10 a – 25 °C. Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de
papelão em perfeitas condições estruturais padronizadas e
lacradas. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante.

00297

CARNE BOVINA  ACEM EM CUBO acém, congelada, sem
osso, sem gordura, sem nervos. 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, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura, contendo na embalagem
o SIF, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CGC, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Sua apresentação
deve ser em cubos de aproximadamente 3x3 cm, congelada
em temperatura de – 10 a – 25 °C. Forma de entrega:
Embalagem: á vácuo de 1 kg. Acondicionadas em caixas de
papelão em perfeitas condições estruturais padronizadas e
lacradas. Contendo data de fabricação e validade estendida
de acordo com fabricante.

33,0000KG00043455 29,290 966,57

5.283,0000 154.739,07Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00041 CARNE BOVINA ACEM MOIDA - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00037

CARNE BOVINA ACEM 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, tabela nutricional, data de fabricação
e validade. composição do produto, número de registro no
órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso), de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura,
Inspeção sanitária  Federal ou Estadual. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da entrega.

1.500,0000KG00020623 29,630 44.445,00

00141
CARNE BOVINA ACEM MOIDA Primeira Qualidade - Acém
Moída, SEM OSSO, GORDURA E SEM MEMBRANAS
EXTERNA (pequenos nervos), Deve apresentar no rótulo ou

3.750,0000KG00020623 29,630 111.112,50
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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, tabela nutricional, data de fabricação
e validade. composição do produto, número de registro no
órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso), de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura,
Inspeção sanitária  Federal ou Estadual. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da entrega.

00229

CARNE BOVINA ACEM 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, tabela nutricional, data de fabricação
e validade. composição do produto, número de registro no
órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso), de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura,
Inspeção sanitária  Federal ou Estadual. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da entrega.

97,0000KG00020623 29,630 2.874,11

5.347,0000 158.431,61Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00042 CARNE BOVINA ACEM MOIDA - RESERVA DE COTA

Média Total

00298

CARNE BOVINA ACEM 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, tabela nutricional, data de fabricação
e validade. composição do produto, número de registro no
órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso), de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura,
Inspeção sanitária  Federal ou Estadual. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da entrega.

500,0000KG00020623 29,630 14.815,00

00299
CARNE BOVINA ACEM MOIDA Primeira Qualidade - Acém
Moída, SEM OSSO, GORDURA E SEM MEMBRANAS

1.250,0000KG00020623 29,630 37.037,50
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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, tabela nutricional, data de fabricação
e validade. composição do produto, número de registro no
órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso), de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura,
Inspeção sanitária  Federal ou Estadual. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da entrega.

00300

CARNE BOVINA ACEM 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, tabela nutricional, data de fabricação
e validade. composição do produto, número de registro no
órgão oficial, CGC, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso), de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura,
Inspeção sanitária  Federal ou Estadual. Validade de no
mínimo de 10 (dez) meses a partir da entrega.

33,0000KG00020623 29,630 977,79

1.783,0000 52.830,29Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00043 CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO 1KG - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00038

CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO 1KG Carne bovina in
natura, tipo corte: músculo traseiro, apresentação: peça
inteira, processamento: sem osso, estado de conservação:
congelado(a) Embalagem de 1 kg intacta contendo data de
fabricação, número de lote do produto, apresentar selo de
inspeção municipal, estadual ou federal. Validade mínima de
6 (seis) meses a partir  da data de entrega

750,0000KG00035199 28,630 21.472,50

00142

CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO 1KG Carne bovina in
natura, tipo corte: músculo traseiro, apresentação: peça
inteira, processamento: sem osso, estado de conservação:
congelado(a) Embalagem de 1 kg intacta contendo data de
fabricação, número de lote do produto, apresentar selo de
inspeção municipal, estadual ou federal. Validade mínima de
6 (seis) meses a partir  da data de entrega

4.500,0000KG00035199 28,630 128.835,00

5.250,0000 150.307,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00044 CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO 1KG - RESERVA DE COTA

Média Total
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00301

CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO 1KG Carne bovina in
natura, tipo corte: músculo traseiro, apresentação: peça
inteira, processamento: sem osso, estado de conservação:
congelado(a) Embalagem de 1 kg intacta contendo data de
fabricação, número de lote do produto, apresentar selo de
inspeção municipal, estadual ou federal. Validade mínima de
6 (seis) meses a partir  da data de entrega

250,0000KG00035199 28,630 7.157,50

00302

CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO 1KG Carne bovina in
natura, tipo corte: músculo traseiro, apresentação: peça
inteira, processamento: sem osso, estado de conservação:
congelado(a) Embalagem de 1 kg intacta contendo data de
fabricação, número de lote do produto, apresentar selo de
inspeção municipal, estadual ou federal. Validade mínima de
6 (seis) meses a partir  da data de entrega

1.500,0000KG00035199 28,630 42.945,00

1.750,0000 50.102,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00045 CEBOLA BRANCA - EXCLUSIVO

Média Total

00039

CEBOLA BRANCA In Natura - 1ª qualidade, Tipo branca,
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.

600,0000KG00044805 3,960 2.376,00

00143

CEBOLA BRANCA In Natura - 1ª qualidade, Tipo branca,
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 3,960 11.880,00

00230

CEBOLA BRANCA In Natura - 1ª qualidade, Tipo branca,
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.

80,0000KG00044805 3,960 316,80

3.680,0000 14.572,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00046 CEBOLINHA VERDE TAMANHO GRANDE - EXCLUSIVO

Média Total

00040

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 seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza
pela troca imediata.

300,0000MAÇO00049537 1,500 450,00

00144

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

500,0000MAÇO00049537 1,500 750,00
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de  validade. Em caso de produto estragado, ou de tamanho
que não seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza
pela troca imediata.

00231

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 seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza
pela troca imediata.

80,0000MAÇO00049537 1,500 120,00

880,0000 1.320,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00047 CENOURA - EXCLUSIVO

Média Total

00041

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

600,0000KG00041355 4,390 2.634,00

00145

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

2.000,0000KG00041355 4,390 8.780,00

00232

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

80,0000KG00041355 4,390 351,20

2.680,0000 11.765,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00048 CHOCOLATE EM PO INSTANTANIO PACOTE DE 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00114

CHOCOLATE EM PO INSTANTANIO PACOTE DE 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

1.500,0000PAC00030485 14,290 21.435,00
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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.

00205

CHOCOLATE EM PO INSTANTANIO PACOTE DE 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 14,290 42.870,00

00276

CHOCOLATE EM PO INSTANTANIO PACOTE DE 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.

100,0000PAC00030485 14,290 1.429,00

4.600,0000 65.734,00Total do Lote:
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Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00049 CHUCHU - EXCLUSIVO

Média Total

00042

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.

400,0000KG00020757 1,790 716,00

00146

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.

2.000,0000KG00020757 1,790 3.580,00

2.400,0000 4.296,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00050 COADOR DE CAFE FILTRO DE PANO CABO DE MADEIRA DIAMETRO 17,5 CM - EXCLUSIVO

Média Total

00002

COADOR DE CAFE FILTRO DE PANO CABO DE MADEIRA
DIAMETRO 17,5 CM Coador de café de pano; Feito 100% em
algodão, Cabo de madeira para proteção ao calor; Aro arame
galvanizado, Lavável, Medidas: Diâmetro do coador: 17,5cm;
Comprimento do cabo de madeira: 7cm.

12,0000UND00054374 5,490 65,88

00043

COADOR DE CAFE FILTRO DE PANO CABO DE MADEIRA
DIAMETRO 17,5 CM Coador de café de pano; Feito 100% em
algodão, Cabo de madeira para proteção ao calor; Aro arame
galvanizado, Lavável, Medidas: Diâmetro do coador: 17,5cm;
Comprimento do cabo de madeira: 7cm.

60,0000UND00054374 5,490 329,40

00147

COADOR DE CAFE FILTRO DE PANO CABO DE MADEIRA
DIAMETRO 17,5 CM Coador de café de pano; Feito 100% em
algodão, Cabo de madeira para proteção ao calor; Aro arame
galvanizado, Lavável, Medidas: Diâmetro do coador: 17,5cm;
Comprimento do cabo de madeira: 7cm.

20,0000UND00054374 5,490 109,80

92,0000 505,08Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00051 COADOR DE CAFE FITRO DE PANO CABO DE MADEIRA DIAMETRO 23,5 CM - EXCLUSIVO

Média Total

00003

COADOR DE CAFE FITRO DE PANO CABO DE MADEIRA
DIAMETRO 23,5 CM Coador de café de pano; Feito 100% em
algodão, Cabo de madeira para proteção ao calor; Aro arame
galvanizado, Lavável, Medidas: Diâmetro do coador: 23,5 cm;
Comprimento do cabo de madeira: 13 cm.

12,0000UND00054632 6,490 77,88

00148

COADOR DE CAFE FITRO DE PANO CABO DE MADEIRA
DIAMETRO 23,5 CM Coador de café de pano; Feito 100% em
algodão, Cabo de madeira para proteção ao calor; Aro arame
galvanizado, Lavável, Medidas: Diâmetro do coador: 23,5 cm;
Comprimento do cabo de madeira: 13 cm.

20,0000UND00054632 6,490 129,80

00233

COADOR DE CAFE FITRO DE PANO CABO DE MADEIRA
DIAMETRO 23,5 CM Coador de café de pano; Feito 100% em
algodão, Cabo de madeira para proteção ao calor; Aro arame
galvanizado, Lavável, Medidas: Diâmetro do coador: 23,5 cm;
Comprimento do cabo de madeira: 13 cm.

120,0000UND00054632 6,490 778,80
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152,0000 986,48Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00052 COCO RALADO 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00044

COCO RALADO 500G 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 similar.
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.

60,0000PAC00054523 14,980 898,80

00149

COCO RALADO 500G 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 similar.
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.

500,0000PAC00054523 14,980 7.490,00

560,0000 8.388,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00053 COLORAU PACOTE 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00045

COLORAU PACOTE 1KG Primeira qualidade - Coloração
vermelha, natutal, não empedrada. Advindo de sementes
urucum, moído, para uso culinário. NÃO PODERÁ TER
MISTURA DE OUTROS PRODUTOS. Marcas de Referência:
Kitano, Nativo, Sinhá ou Similar. Embalagem primária:
contendo 1kg 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 03 (três) meses a partir da
entrega.

100,0000PAC00049154 16,490 1.649,00

00150

COLORAU PACOTE 1KG Primeira qualidade - Coloração
vermelha, natutal, não empedrada. Advindo de sementes
urucum, moído, para uso culinário. NÃO PODERÁ TER
MISTURA DE OUTROS PRODUTOS. Marcas de Referência:
Kitano, Nativo, Sinhá ou Similar. Embalagem primária:
contendo 1kg 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 03 (três) meses a partir da
entrega.

700,0000PAC00049154 16,490 11.543,00

00234

COLORAU PACOTE 1KG Primeira qualidade - Coloração
vermelha, natutal, não empedrada. Advindo de sementes
urucum, moído, para uso culinário. NÃO PODERÁ TER
MISTURA DE OUTROS PRODUTOS. Marcas de Referência:
Kitano, Nativo, Sinhá ou Similar. Embalagem primária:
contendo 1kg 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 03 (três) meses a partir da
entrega.

20,0000PAC00049154 16,490 329,80
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820,0000 13.521,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00054 COUVE - EXCLUSIVO

Média Total

00046

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.

200,0000MAÇO00051000 2,250 450,00

00151

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.

1.000,0000MAÇO00051000 2,250 2.250,00

00235

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.

180,0000MAÇO00051000 2,250 405,00

1.380,0000 3.105,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00055 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00047

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA 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. Embalagem secundária:

2.250,0000KG00052561 16,490 37.102,50
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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.

00152

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA 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. 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.

6.000,0000KG00052561 16,490 98.940,00

00236

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA 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. 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.

75,0000KG00052561 16,490 1.236,75

8.325,0000 137.279,25Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00056 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA - RESERVA DE COTA

Média Total
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00303

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA 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. 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.

750,0000KG00052561 16,490 12.367,50

00304

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA 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. 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.

2.000,0000KG00052561 16,490 32.980,00

00305

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA 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

25,0000KG00052561 16,490 412,25
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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. 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.

2.775,0000 45.759,75Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00057 COXINHA DA ASA FRANGO EMBALAGEM 1KG - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00048

COXINHA DA ASA FRANGO EMBALAGEM 1KG Primeira
Qualidade - Tamanho médio, tipo DRUMET.  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. 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. Embalagem secundária: Caixa de papelão
devidamente lacrada e com no máximo de 18kg. 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 entrega.

900,0000KG00038870 16,860 15.174,00

00153

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

3.750,0000KG00038870 16,860 63.225,00
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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. 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. Embalagem secundária: Caixa de papelão
devidamente lacrada e com no máximo de 18kg. 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 entrega.

4.650,0000 78.399,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00058 COXINHA DA ASA FRANGO EMBALAGEM 1KG - COTA RESERVADA

Média Total

00306

COXINHA DA ASA FRANGO EMBALAGEM 1KG Primeira
Qualidade - Tamanho médio, tipo DRUMET.  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. 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. Embalagem secundária: Caixa de papelão
devidamente lacrada e com no máximo de 18kg. 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 entrega.

300,0000KG00038870 16,860 5.058,00

00307

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

1.250,0000KG00038870 16,860 21.075,00
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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. 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. Embalagem secundária: Caixa de papelão
devidamente lacrada e com no máximo de 18kg. 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 entrega.

1.550,0000 26.133,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00059 CREME DE LEITE 200G - EXCLUSIVO

Média Total

00049

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
similar.
embalagens primária: contendo 200g de produto, cartonada
composta por polietileno, papel branco, papel pardo e
alumínio. devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade. Validade de no mínimo de 06 (seis)
meses a partir da entrega.

300,0000UND00054509 3,100 930,00

300,0000 930,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00060 EXTRATO DE TOMATE 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00050

EXTRATO DE TOMATE 1KG Extrato alimentício, tomate, isento
de fermentação, características adicionais: maduros,
selecionados, sem pele e sem sementes. Embalagem em lata
de 1kg, intacta, sem amassado. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, tabela nutricional, data
de fabricação e validade. Validade de 12 (doze) meses a
partir da data de entrega.

350,0000LAT00020734 12,750 4.462,50

350,0000 4.462,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00061 FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 FINA BRANCA 1KG - EXCLUSIVO

Média Total
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00051

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. Marcas de referência: Patusco, granfino ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 kg de produto:
sacola plástica transparente, selada, resistente. 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.

150,0000PAC00050460 4,860 729,00

00154

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. Marcas de referência: Patusco, granfino ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 kg de produto:
sacola plástica transparente, selada, resistente. 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.

700,0000PAC00050460 4,860 3.402,00

00237

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. Marcas de referência: Patusco, granfino ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 kg de produto:
sacola plástica transparente, selada, resistente. 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.

30,0000PAC00050460 4,860 145,80

880,0000 4.276,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00062 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00052

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 ou Similar. Embalagem
primária:contendo 1 Kg de produto, Embalagem primária em
sacolas plástica, Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: Podendo ser entregue em
saco plástico reforçado, contendo 10kg. Validade de no
mínimo de 06 (seis) meses a partir da entrega.

400,0000PAC00049241 4,660 1.864,00

00155

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 ou Similar. Embalagem
primária:contendo 1 Kg de produto, Embalagem primária em
sacolas plástica, Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Embalagem secundária: Podendo ser entregue em
saco plástico reforçado, contendo 10kg. Validade de no
mínimo de 06 (seis) meses a partir da entrega.

1.500,0000PAC00049241 4,660 6.990,00

1.900,0000 8.854,00Total do Lote:
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Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00063 FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE DE 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00053

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. Marcas de referência: Patusco, Pereira ou Similar.

1.200,0000PAC00055813 8,160 9.792,00

00156

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. Marcas de referência: Patusco, Pereira ou Similar.

4.000,0000PAC00055813 8,160 32.640,00

00238

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. Marcas de referência: Patusco, Pereira ou Similar.

120,0000PAC00055813 8,160 979,20

5.320,0000 43.411,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00064 FERMENTO BIOLOGICO 100G - EXCLUSIVO

Média Total

00054

FERMENTO BIOLOGICO 100G Primeira qualidade. Para
confecção de Pães, apresentação PÓ ou GRANULADO.
Isento de mofo e qualquer substância nociva.  Marcas de
Referência: Fleschmmann, Dona Benta, Royal ou Similar.
Embalagem primária: Pote/Pacote/Caixa contendo 100g do
produto.  Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Validade de no mínimo 06 (seis) meses a partirda
entrega.

40,0000UND00038997 8,590 343,60

00157

FERMENTO BIOLOGICO 100G Primeira qualidade. Para
confecção de Pães, apresentação PÓ ou GRANULADO.
Isento de mofo e qualquer substância nociva.  Marcas de
Referência: Fleschmmann, Dona Benta, Royal ou Similar.
Embalagem primária: Pote/Pacote/Caixa contendo 100g do
produto.  Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Validade de no mínimo 06 (seis) meses a partirda

200,0000UND00038997 8,590 1.718,00
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entrega.

00239

FERMENTO BIOLOGICO 100G Primeira qualidade. Para
confecção de Pães, apresentação PÓ ou GRANULADO.
Isento de mofo e qualquer substância nociva.  Marcas de
Referência: Fleschmmann, Dona Benta, Royal ou Similar.
Embalagem primária: Pote/Pacote/Caixa contendo 100g do
produto.  Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade.  Validade de no mínimo 06 (seis) meses a partirda
entrega.

10,0000UND00038997 8,590 85,90

250,0000 2.147,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00065 FERMENTO QUIMICO EM PO DE 100G - EXCLUSIVO

Média Total

00055

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 Referência: Fleschmmann, Dona Benta, Royal ou
Similar. Embalagem primária: Pote contendo 100g de produto.
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.

150,0000POT00021556 3,660 549,00

00158

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 Referência: Fleschmmann, Dona Benta, Royal ou
Similar. Embalagem primária: Pote contendo 100g de produto.
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.

700,0000POT00021556 3,660 2.562,00

850,0000 3.111,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00066 FILE DE PEITO DE FRANGO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00159

FILE DE PEITO DE FRANGO 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.  Embalagem
secundária: Caixa de papelão devidamente lacrada e com no
máximo de 18kg. Devendo apresentar na embalagem: marca,

18.750,0000KG00042151 19,160 359.250,00
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quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade. Validade de no mínimo de 10 (dez)
meses a partir da entrega.

18.750,0000 359.250,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00067 FILE DE PEITO DE FRANGO - COTA RESERVADA

Média Total

00308

FILE DE PEITO DE FRANGO 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.  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.

6.250,0000KG00042151 19,160 119.750,00

6.250,0000 119.750,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00068 FILE DE TILAPIA - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00056

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

750,0000KG00052287 52,000 39.000,00
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entrega.

00160

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

4.500,0000KG00052287 52,000 234.000,00

5.250,0000 273.000,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00069  FILE DE TILAPIA - COTA RESERVADA

Média Total

00309

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

250,0000KG00052287 52,000 13.000,00

00310

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

1.500,0000KG00052287 52,000 78.000,00

Pag. 39



25/01/2022 09:28:16

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Pregão Presencial Nº 000005/2022 - Processo Nº 006644/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

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

1.750,0000 91.000,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00070 FORMULA INFANTIL 0 A 6 MESES 800 G -  EXCLUSIVO

Média Total

00161

FORMULA INFANTIL 0 A 6 MESES 800 G Descrição: Fórmula
infantil para lactentes de 0 a 6 meses que possui prebióticos
e as vitaminas necessárias para cuidar da saúde dos
pequenos.Ingredientes: Soro de leite desmineralizado, leite
desnatado, maltodextrina, oleína de palma,
galacto-oligossacarídeos, óleo de palmiste, óleo de canola
com baixo teor erúcico, óleo de milho, minerais (citrato de
cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, fosfato de
sódio dibásico, cloreto de potássio, sulfato ferroso, sulfato
de zinco, sulfato de cobre, citrato de potássio, sulfato de
manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio),
fruto-oligossacarídeos, vitaminas (L-ascorbato de sódio,
mio-inositol, acetato de DL-a-tocoferila, nicotinamida,
D-pantotenato de cálcio, tiamina mononitrato, acetato de
retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido
N-pteroil-L-glutâmico, filoquinona, D-biotina, colecalciferol e
cianocobalamina), taurina, L-carnitina, emulsificante lecitina
de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e
ácido cítrico. Embalagem de 800g.

1.000,0000UND00056095 46,000 46.000,00

1.000,0000 46.000,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00071 FUBA PACOTE 1 KG - EXCLUSIVO

Média Total

00057

FUBA 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. Marcas de Referência:
Sinhá, granfino, Yoki, Dorico ou similar. 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.

200,0000PAC00055054 3,990 798,00

00162

FUBA 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. Marcas de Referência:
Sinhá, granfino, Yoki, Dorico ou similar. 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

600,0000PAC00055054 3,990 2.394,00
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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.

00240

FUBA 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. Marcas de Referência:
Sinhá, granfino, Yoki, Dorico ou similar. 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.

50,0000PAC00055054 3,990 199,50

850,0000 3.391,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00072 GELATINA SABOR ABACAXI 20G - EXCLUSIVO

Média Total

00058

GELATINA SABOR ABACAXI 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 Glúten. Sabor:
Abacaxi. Marcas de Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker ,
Royal ou Similar. 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.

200,0000CX00055965 1,500 300,00

00163

GELATINA SABOR ABACAXI 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 Glúten. Sabor:
Abacaxi. Marcas de Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker ,
Royal ou Similar. 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.

400,0000CX00055965 1,500 600,00

600,0000 900,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00073 GELATINA SABOR FRANBUESA 20G - EXCLUSIVO

Média Total

00059

GELATINA SABOR FRANBUESA 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 Glúten. Sabor:
Franbuesa. Marcas de Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker
, Royal ou Similar. 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.

200,0000CX00021880 1,500 300,00

00164
GELATINA SABOR FRANBUESA 20G Primeira qualidade -
Gelatina, sal, Edulcorante natural: Maltodextrina, artificiais 400,0000CX00021880 1,500 600,00
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Aspartame e Acessulfame, acidulante ácido fumárico,
regulador de acidez citrato de sódio, aromatizantes idêntico
ao natural e corante artificial. Não Contem Glúten. Sabor:
Franbuesa. Marcas de Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker
, Royal ou Similar. 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.

600,0000 900,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00074 GELATINA SABOR MORANGO 20G - EXCLUSIVO

Média Total

00060

GELATINA SABOR MORANGO 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 Glúten. Sabor:
Morango. Marcas de Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker ,
Royal ou Similar. 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.

200,0000CX00024599 1,500 300,00

00165

GELATINA SABOR MORANGO 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 Glúten. Sabor:
Morango. Marcas de Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker ,
Royal ou Similar. 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.

400,0000CX00024599 1,500 600,00

600,0000 900,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00075 GELATINA SABOR PESSEGO 20G - EXCLUSIVO

Média Total

00061

GELATINA SABOR PESSEGO 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 Glúten. Sabor:
Pêssego. Marcas de Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker ,
Royal ou Similar. 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.

200,0000CX00044559 1,500 300,00

00166

GELATINA SABOR PESSEGO 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 Glúten. Sabor:
Pêssego. Marcas de Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker ,
Royal ou Similar. Embalagens primária plástico, contendo 20g
de produto, e secundária de papel. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela

400,0000CX00044559 1,500 600,00
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nutricional, data de fabricação e validade. Validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega.

600,0000 900,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00076 GELATINA SABOR UVA 20G - EXCLUSIVO

Média Total

00062

GELATINA SABOR UVA 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 Glúten. Sabor: Uva. Marcas de
Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker , Royal ou Similar.
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.

200,0000CX00050348 1,500 300,00

00167

GELATINA SABOR UVA 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 Glúten. Sabor: Uva. Marcas de
Referência: Fleschmmann, Dr. Oetker , Royal ou Similar.
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.

400,0000CX00050348 1,500 600,00

600,0000 900,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00077 GOIABA TAMANHO MEDIO- EXCLUSIVO

Média Total

00063

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.

300,0000KG00048996 5,660 1.698,00

00168

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.

2.000,0000KG00048996 5,660 11.320,00

00241

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.

30,0000KG00048996 5,660 169,80
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2.330,0000 13.187,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00078 INHAME - EXCLUSIVO

Média Total

00064

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 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.

1.500,0000KG00020748 4,250 6.375,00

00169

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 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.

3.000,0000KG00020748 4,250 12.750,00

00242

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

90,0000KG00020748 4,250 382,50

4.590,0000 19.507,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00079 IOGURTE SABOR AMEIXA 1 LITRO - EXCLUSIVO

Média Total

00170

IOGURTE SABOR AMEIXA 1 LITRO Iogurte com polpa de
ameixa, obtido pela fermentação do leite (pasteurizado ou
esterilizado), por fermentos lácteos próprios que determinem
as características do produto final, adicionado de açúcar e
polpa/suco de duas ou mais frutas, com corante natural e
aroma idêntico ao natural, podendo conter outros produtos
de origem láctea e outras substâncias alimentícias
aprovadas pela legislação e que não interfiram no processo
de fermentação do leite, as quais deverão ser mencionadas.
O produto deverá estar ausente de sujidades, parasitas,
larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas
de processamento, de acordo com a legislação vigente (e
atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de
outubro de 2007 do MAPA, RDC n° 12, de 02 de janeiro de
2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de
2011 da ANVISA, RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da
ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da ANVISA,
Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do
MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 da ANVISA-MS.

2.000,0000LIT00047875 7,590 15.180,00

00243

IOGURTE SABOR AMEIXA 1 LITRO Iogurte com polpa de
ameixa, obtido pela fermentação do leite (pasteurizado ou
esterilizado), por fermentos lácteos próprios que determinem
as características do produto final, adicionado de açúcar e
polpa/suco de duas ou mais frutas, com corante natural e

200,0000LIT00047875 7,590 1.518,00
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aroma idêntico ao natural, podendo conter outros produtos
de origem láctea e outras substâncias alimentícias
aprovadas pela legislação e que não interfiram no processo
de fermentação do leite, as quais deverão ser mencionadas.
O produto deverá estar ausente de sujidades, parasitas,
larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas
de processamento, de acordo com a legislação vigente (e
atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de
outubro de 2007 do MAPA, RDC n° 12, de 02 de janeiro de
2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de
2011 da ANVISA, RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da
ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da ANVISA,
Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do
MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 da ANVISA-MS.

2.200,0000 16.698,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00080 IOGURTE SABOR MORANGO 1 LITRO - EXCLUSIVO

Média Total

00171

IOGURTE SABOR MORANGO 1 LITRO Iogurte com polpa de
morango, obtido pela fermentação do leite (pasteurizado ou
esterilizado), por fermentos lácteos próprios que determinem
as características do produto final, adicionado de açúcar e
polpa/suco de duas ou mais frutas, com corante natural e
aroma idêntico ao natural, podendo conter outros produtos
de origem láctea e outras substâncias alimentícias
aprovadas pela legislação e que não interfiram no processo
de fermentação do leite, as quais deverão ser mencionadas.
O produto deverá estar ausente de sujidades, parasitas,
larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas
de processamento, de acordo com a legislação vigente (e
atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de
outubro de 2007 do MAPA, RDC n° 12, de 02 de janeiro de
2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de
2011 da ANVISA, RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da
ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da ANVISA,
Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do
MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 da ANVISA-MS.

4.000,0000LIT00023540 6,490 25.960,00

00244

IOGURTE SABOR MORANGO 1 LITRO Iogurte com polpa de
morango, obtido pela fermentação do leite (pasteurizado ou
esterilizado), por fermentos lácteos próprios que determinem
as características do produto final, adicionado de açúcar e
polpa/suco de duas ou mais frutas, com corante natural e
aroma idêntico ao natural, podendo conter outros produtos
de origem láctea e outras substâncias alimentícias
aprovadas pela legislação e que não interfiram no processo
de fermentação do leite, as quais deverão ser mencionadas.
O produto deverá estar ausente de sujidades, parasitas,
larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas
de processamento, de acordo com a legislação vigente (e
atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de
outubro de 2007 do MAPA, RDC n° 12, de 02 de janeiro de
2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de
2011 da ANVISA, RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da
ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da ANVISA,
Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do
MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 da ANVISA-MS.

500,0000LIT00023540 6,490 3.245,00

4.500,0000 29.205,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00081 IOGURTE SABOR PESSEGO 1 LITRO - EXCLUSIVO

Média Total
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00172

IOGURTE SABOR PESSEGO 1 LITRO Iogurte com polpa de
Pêssego, obtido pela fermentação do leite (pasteurizado ou
esterilizado), por fermentos lácteos próprios que determinem
as características do produto final, adicionado de açúcar e
polpa/suco de duas ou mais frutas, com corante natural e
aroma idêntico ao natural, podendo conter outros produtos
de origem láctea e outras substâncias alimentícias
aprovadas pela legislação e que não interfiram no processo
de fermentação do leite, as quais deverão ser mencionadas.
O produto deverá estar ausente de sujidades, parasitas,
larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas
de processamento, de acordo com a legislação vigente (e
atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de
outubro de 2007 do MAPA, RDC n° 12, de 02 de janeiro de
2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de
2011 da ANVISA, RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da
ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da ANVISA,
Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do
MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 da ANVISA-MS.

2.000,0000LIT00044469 8,400 16.800,00

00245

IOGURTE SABOR PESSEGO 1 LITRO Iogurte com polpa de
Pêssego, obtido pela fermentação do leite (pasteurizado ou
esterilizado), por fermentos lácteos próprios que determinem
as características do produto final, adicionado de açúcar e
polpa/suco de duas ou mais frutas, com corante natural e
aroma idêntico ao natural, podendo conter outros produtos
de origem láctea e outras substâncias alimentícias
aprovadas pela legislação e que não interfiram no processo
de fermentação do leite, as quais deverão ser mencionadas.
O produto deverá estar ausente de sujidades, parasitas,
larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas
de processamento, de acordo com a legislação vigente (e
atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de
outubro de 2007 do MAPA, RDC n° 12, de 02 de janeiro de
2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de
2011 da ANVISA, RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da
ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da ANVISA,
Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do
MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 da ANVISA-MS.

100,0000LIT00044469 8,400 840,00

2.100,0000 17.640,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00082 KETCHUP TRADICIONAL 400G - EXCLUSIVO

Média Total

00065

KETCHUP TRADICIONAL 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, dajuda e
arisco ou similar.
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.

50,0000FRA00054511 5,490 274,50

00246

KETCHUP TRADICIONAL 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

10,0000FRA00054511 5,490 54,90
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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, dajuda e
arisco ou similar.
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.

60,0000 329,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00083 KIWI - EXCLUSIVO

Média Total

00173
KIWI KIWI (fruta firme e integra, textura e consistência de
fruta fresca de primeira qualidade)

1.200,0000KG00056048 17,600 21.120,00

1.200,0000 21.120,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00084 LARANJA PERA - EXCLUSIVO

Média Total

00066

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.

1.000,0000KG00027612 3,930 3.930,00

00174

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.

4.000,0000KG00027612 3,930 15.720,00

00247

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.

40,0000KG00027612 3,930 157,20

5.040,0000 19.807,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00085 LEITE CONDENSADO INTEGRAL 395G - EXCLUSIVO

Média Total

00067

LEITE CONDENSADO INTEGRAL 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

300,0000LAT00054512 5,960 1.788,00
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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.

00248

LEITE CONDENSADO INTEGRAL 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.

40,0000LAT00054512 5,960 238,40

340,0000 2.026,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00086 LEITE DE SOJA 1LITRO - EXCLUSIVO

Média Total

00175

LEITE DE SOJA 1LITRO 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, Batavo ou Similar. Embalagem
primária: contendo 1 litro com produto, embalagem tetra pak
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.

200,0000CX00052280 7,450 1.490,00

200,0000 1.490,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00087 LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE 800G - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00068

LEITE EM PO INTEGRAL 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),  isento de partículas
estranhas, suave não ácido, não rançoso, sem odores
estranhos,  Cor amarelada. Embalagem primária:c ontendo
800g de produto, Embalagem primária aluminizado, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Podendo ser
entregue em embalagem secundária: saco de papelão e/ou
saco plástico reforçado, contendo 10kg. Validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Piracanjuba, Camponesa, Itambé ou Similar.

2.250,0000PAC00051495 30,830 69.367,50

00176

LEITE EM PO INTEGRAL 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),  isento de partículas
estranhas, suave não ácido, não rançoso, sem odores
estranhos,  Cor amarelada. Embalagem primária:c ontendo
800g de produto, Embalagem primária aluminizado, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Podendo ser

18.750,0000PAC00051495 30,830 578.062,50
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entregue em embalagem secundária: saco de papelão e/ou
saco plástico reforçado, contendo 10kg. Validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Piracanjuba, Camponesa, Itambé ou Similar.

00249

LEITE EM PO INTEGRAL 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),  isento de partículas
estranhas, suave não ácido, não rançoso, sem odores
estranhos,  Cor amarelada. Embalagem primária:c ontendo
800g de produto, Embalagem primária aluminizado, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Podendo ser
entregue em embalagem secundária: saco de papelão e/ou
saco plástico reforçado, contendo 10kg. Validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Piracanjuba, Camponesa, Itambé ou Similar.

26,0000PAC00051495 30,830 801,58

21.026,0000 648.231,58Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00088 LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE 800G - COTA RESERVADA

Média Total

00311

LEITE EM PO INTEGRAL 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),  isento de partículas
estranhas, suave não ácido, não rançoso, sem odores
estranhos,  Cor amarelada. Embalagem primária:c ontendo
800g de produto, Embalagem primária aluminizado, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Podendo ser
entregue em embalagem secundária: saco de papelão e/ou
saco plástico reforçado, contendo 10kg. Validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Piracanjuba, Camponesa, Itambé ou Similar.

750,0000PAC00051495 30,830 23.122,50

00312

LEITE EM PO INTEGRAL 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),  isento de partículas
estranhas, suave não ácido, não rançoso, sem odores
estranhos,  Cor amarelada. Embalagem primária:c ontendo
800g de produto, Embalagem primária aluminizado, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Podendo ser
entregue em embalagem secundária: saco de papelão e/ou
saco plástico reforçado, contendo 10kg. Validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Piracanjuba, Camponesa, Itambé ou Similar.

6.250,0000PAC00051495 30,830 192.687,50

00313

LEITE EM PO INTEGRAL 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),  isento de partículas
estranhas, suave não ácido, não rançoso, sem odores
estranhos,  Cor amarelada. Embalagem primária:c ontendo
800g de produto, Embalagem primária aluminizado, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Podendo ser
entregue em embalagem secundária: saco de papelão e/ou
saco plástico reforçado, contendo 10kg. Validade de no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Piracanjuba, Camponesa, Itambé ou Similar.

9,0000PAC00051495 30,830 277,47
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7.009,0000 216.087,47Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00089 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO - EXCLUSIVO

Média Total

00004

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO Primeira
qualidade - Leite integral, tipo longa vida, envasado em caixa
tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema
UHT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do
fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na
embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.
Marcas de Referência: Piracanjuba, Quatá, Italac, Selita ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 litro com produto em
caixa. 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.

3.000,0000LIT00055050 4,290 12.870,00

00069

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO Primeira
qualidade - Leite integral, tipo longa vida, envasado em caixa
tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema
UHT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do
fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na
embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.
Marcas de Referência: Piracanjuba, Quatá, Italac, Selita ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 litro com produto em
caixa. 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.

4.000,0000LIT00055050 4,290 17.160,00

00177

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO Primeira
qualidade - Leite integral, tipo longa vida, envasado em caixa
tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema
UHT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do
fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na
embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.
Marcas de Referência: Piracanjuba, Quatá, Italac, Selita ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 litro com produto em
caixa. 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.

600,0000LIT00055050 4,290 2.574,00

00250

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO Primeira
qualidade - Leite integral, tipo longa vida, envasado em caixa
tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema
UHT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do
fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na
embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.
Marcas de Referência: Piracanjuba, Quatá, Italac, Selita ou
similar. Embalagem primária: contendo 1 litro com produto em
caixa. 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.

1.560,0000LIT00055050 4,290 6.692,40

9.160,0000 39.296,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00090 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO SEM LACTOSE - EXCLUSIVO

Média Total

00178
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITRO SEM LACTOSE
Primeira qualidade - Leite indicado para pessoas que sofrem
de intolerância a lactose, permitindo uma alimentação

400,0000UND00036243 4,960 1.984,00
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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
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.

400,0000 1.984,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00091 LIMAO TAHITI - EXCLUSIVO

Média Total

00070

LIMAO TAHITI Limão tahiti de primeira, fresco, livre de
resíduos de fertilizantes, sujicidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.
Embalagem sacos transparentes (tipo cesta básica) ou
sacos de juta, devidademente etiquetado, contendo nome do
fornecedor e quantidade (Quilo).

300,0000KG00054270 4,430 1.329,00

00179

LIMAO TAHITI Limão tahiti de primeira, fresco, livre de
resíduos de fertilizantes, sujicidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.
Embalagem sacos transparentes (tipo cesta básica) ou
sacos de juta, devidademente etiquetado, contendo nome do
fornecedor e quantidade (Quilo).

1.000,0000KG00054270 4,430 4.430,00

00251

LIMAO TAHITI Limão tahiti de primeira, fresco, livre de
resíduos de fertilizantes, sujicidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.
Embalagem sacos transparentes (tipo cesta básica) ou
sacos de juta, devidademente etiquetado, contendo nome do
fornecedor e quantidade (Quilo).

30,0000KG00054270 4,430 132,90

1.330,0000 5.891,90Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00092 LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA - EXCLUSIVO

Média Total

00071

LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA Embutido, tipo: linguiça
calabresa, tamanho: fina, tipo preparação: defumada, estado
de conservação: resfriado(a). Embalagem de 1 kg intacta
contendo data de fabricação, número de lote do produto,
apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de
entrega

500,0000KG00048533 22,450 11.225,00

00252

LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA Embutido, tipo: linguiça
calabresa, tamanho: fina, tipo preparação: defumada, estado
de conservação: resfriado(a). Embalagem de 1 kg intacta
contendo data de fabricação, número de lote do produto,
apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de

24,0000KG00048533 22,450 538,80
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entrega

524,0000 11.763,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00093 LOMBO SUINO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00072

LOMBO SUINO Primeira Qualidade - Lombo Suíno, SEM
OSSO, Congelada, Deve apresentar no rótulo a
especificação do tipo de carne. AS CARNES DEVEM SER
LIMPAS.  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.  Validade de no mínimo
10 (dez) meses a partir da entrega.

900,0000KG00052288 22,930 20.637,00

00180

LOMBO SUINO Primeira Qualidade - Lombo Suíno, SEM
OSSO, Congelada, Deve apresentar no rótulo a
especificação do tipo de carne. AS CARNES DEVEM SER
LIMPAS.  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.  Validade de no mínimo
10 (dez) meses a partir da entrega.

3.750,0000KG00052288 22,930 85.987,50

4.650,0000 106.624,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00094 LOMBO SUINO - COTA RESERVADA

Média Total

00314

LOMBO SUINO Primeira Qualidade - Lombo Suíno, SEM
OSSO, Congelada, Deve apresentar no rótulo a
especificação do tipo de carne. AS CARNES DEVEM SER
LIMPAS.  Deve apresentar-se com aspecto próprio, não

300,0000KG00052288 22,930 6.879,00
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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.  Validade de no mínimo
10 (dez) meses a partir da entrega.

00315

LOMBO SUINO Primeira Qualidade - Lombo Suíno, SEM
OSSO, Congelada, Deve apresentar no rótulo a
especificação do tipo de carne. AS CARNES DEVEM SER
LIMPAS.  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.  Validade de no mínimo
10 (dez) meses a partir da entrega.

1.250,0000KG00052288 22,930 28.662,50

1.550,0000 35.541,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00095 MACARRAO ESPAGUETE PACOTE 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00074

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 Referência: Santa Amália, Piraquê,
Sarlone, Vilma ou similar. 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: Podendo ser entregue em Fardo de
10 (dez) kg. Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a
partir da entrega.

1.000,0000PAC00052281 4,830 4.830,00

00182
MACARRAO ESPAGUETE PACOTE 500G Primeira qualidade -
Base de farinha de trigo de sêmola, SEM OVO, corante

8.000,0000PAC00052281 4,830 38.640,00
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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 Referência: Santa Amália, Piraquê,
Sarlone, Vilma ou similar. 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: Podendo ser entregue em Fardo de
10 (dez) kg. Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a
partir da entrega.

00254

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 Referência: Santa Amália, Piraquê,
Sarlone, Vilma ou similar. 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: Podendo ser entregue em Fardo de
10 (dez) kg. Validade de no mínimo de 12 (doze) meses a
partir da entrega.

48,0000PAC00052281 4,830 231,84

9.048,0000 43.701,84Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00096 MACARRAO PADRE NOSSO GUELA PACOTE 500G- EXCLUSIVO

Média Total

00075

MACARRAO PADRE NOSSO GUELA PACOTE 500G Primeira
qualidade - Base de Farinha de trigo, 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. Isento de parasitas. Marcas de Referências:
Sarloni, Santa Amália, Piraquê ou Similar. 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. Podendo ser entregue em embalagem
secundária: Fardo de 10 (dez) kg.  Validade de nomínimo de
12 (doze) meses a partir da entrega.

1.000,0000PAC00052282 4,830 4.830,00

00183

MACARRAO PADRE NOSSO GUELA PACOTE 500G Primeira
qualidade - Base de Farinha de trigo, 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. Isento de parasitas. Marcas de Referências:
Sarloni, Santa Amália, Piraquê ou Similar. 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. Podendo ser entregue em embalagem
secundária: Fardo de 10 (dez) kg.  Validade de nomínimo de
12 (doze) meses a partir da entrega.

8.000,0000PAC00052282 4,830 38.640,00

00255

MACARRAO PADRE NOSSO GUELA PACOTE 500G Primeira
qualidade - Base de Farinha de trigo, 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. Isento de parasitas. Marcas de Referências:

40,0000PAC00052282 4,830 193,20
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Sarloni, Santa Amália, Piraquê ou Similar. 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. Podendo ser entregue em embalagem
secundária: Fardo de 10 (dez) kg.  Validade de nomínimo de
12 (doze) meses a partir da entrega.

9.040,0000 43.663,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00097 MAIONESE TIPO TRADICIONAL DE 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00076

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 SIMILAR. 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.

200,0000POT00054503 6,630 1.326,00

200,0000 1.326,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00098 MAMAO PAPAIA - EXCLUSIVO

Média Total

00077

MAMAO PAPAIA 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.

250,0000KG00041385 5,160 1.290,00

00184

MAMAO PAPAIA 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.

8.000,0000KG00041385 5,160 41.280,00

00256

MAMAO PAPAIA 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.

40,0000KG00041385 5,160 206,40
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8.290,0000 42.776,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00099 MANGA TOMMY - EXCLUSIVO

Média Total

00078

MANGA TOMMY 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.

1.200,0000KG00049101 4,760 5.712,00

00185

MANGA TOMMY 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.

8.000,0000KG00049101 4,760 38.080,00

00257

MANGA TOMMY 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.

40,0000KG00049101 4,760 190,40

9.240,0000 43.982,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00100 MANTEIGA COM SAL 200 G - EXCLUSIVO

Média Total

00186

MANTEIGA COM SAL 200 G Tipo: primeira qualidade, com
sal, Creme de soro, creme de leite, cloreto de sódio e corante
natural de urucum. Marcas de Referência: Italac, Qualy,
Colagua, Selita ou similar. Embalagem primária: Pote plásticos
contendo 200g, 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.

2.000,0000POT00021567 9,220 18.440,00

2.000,0000 18.440,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00101 MARGARINA COM SAL 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00005

MARGARINA COM SAL 1KG 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, Claybom ou similar. Embalagem primária:
Pote plásticos contendo 1 Kg, Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela

200,0000POT00041114 17,490 3.498,00
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nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: Caixa de papelão. Validade de no mínimo de 04
(quatro) meses a partir da entrega.

200,0000 3.498,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00102 MARGARINA COM SAL 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00079

MARGARINA COM SAL 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, Conservantes. Marcas
referencia: Qualy, Doriana, Claybom, Vigor ou Similar.
Embalagem primária: Pote plásticos contendo 500g, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade.  Validade de no
mínimo de 04 (quatro) meses a partir da entrega.

600,0000POT00049252 8,160 4.896,00

00187

MARGARINA COM SAL 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, Conservantes. Marcas
referencia: Qualy, Doriana, Claybom, Vigor ou Similar.
Embalagem primária: Pote plásticos contendo 500g, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade.  Validade de no
mínimo de 04 (quatro) meses a partir da entrega.

800,0000POT00049252 8,160 6.528,00

00258

MARGARINA COM SAL 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, Conservantes. Marcas
referencia: Qualy, Doriana, Claybom, Vigor ou Similar.
Embalagem primária: Pote plásticos contendo 500g, Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade.  Validade de no
mínimo de 04 (quatro) meses a partir da entrega.

60,0000POT00049252 8,160 489,60

1.460,0000 11.913,60Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00103 MARIOLA BANANA PACOTE 50 UNIDADES - EXCLUSIVO

Média Total

00080

MARIOLA BANANA PACOTE 50 UNIDADES Primeira
qualidade - Banana e açucar, consistência firme. Embalagem
primária: Unidades individuais, embaladas em sacolas
plásticas contendo 20g /25g de produto, hermeticamente
vedada e intacta e resistente. 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 entrega.

500,0000PAC00035206 20,960 10.480,00

00188

MARIOLA BANANA PACOTE 50 UNIDADES Primeira
qualidade - Banana e açucar, consistência firme. Embalagem
primária: Unidades individuais, embaladas em sacolas
plásticas contendo 20g /25g de produto, hermeticamente
vedada e intacta e resistente. 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 entrega.

800,0000PAC00035206 20,960 16.768,00

1.300,0000 27.248,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00104 MARIOLA BANANA SEM AÇUCAR PACOTE 50 UNIDADES - EXCLUSIVO

Média Total

Pag. 57



25/01/2022 09:28:16

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Pregão Presencial Nº 000005/2022 - Processo Nº 006644/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

00189

MARIOLA BANANA SEM AÇUCAR PACOTE 50 UNIDADES
Primeira qualidade - Banana, SEM AÇUCAR, consistência
firme. Embalagem primária: Unidades individuais, embaladas
em sacolas plásticas contendo 20g/25g de produto,
hermeticamente vedada e intacta e resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
Secundária: Validade de no mínimo de 10 (dez) meses a
partir da entrega.

400,0000UND00050929 25,630 10.252,00

400,0000 10.252,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00105 MAÇA NACIONAL - EXCLUSIVO

Média Total

00073

MAÇA NACIONAL 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.

4.000,0000KG00048174 5,990 23.960,00

00181

MAÇA NACIONAL 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 5,990 47.920,00

00253

MAÇA NACIONAL 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.

40,0000KG00048174 5,990 239,60

12.040,0000 72.119,60Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00106 MELANCIA - EXCLUSIVO

Média Total

00081

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.

600,0000KG00022348 2,260 1.356,00

00190

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.

10.000,0000KG00022348 2,260 22.600,00
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Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não seja
o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

00259

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.

40,0000KG00022348 2,260 90,40

10.640,0000 24.046,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00107 MELAO JAPONES OU ESPANHOL - EXCLUSIVO

Média Total

00191

MELAO JAPONES OU ESPANHOL Melão Japonês ou
Espanhol - in natura, excelente qualidade, tamanho médio a
grande, casca lisa e firme, sem perfurações, livre de fungos,
lagartas ou outros insetos contaminantes, íntegros,
maturação natural, ausência de: mofos, manchas, partes
murchas, amassadas e sinais de apodrecimento.

2.000,0000KG00052356 5,950 11.900,00

2.000,0000 11.900,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00108 MILHO DE PIPOCA PACOTE 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00082

MILHO DE PIPOCA PACOTE 500G Primeira qualidade -
Premium, tipo 1,  Com alto aproveitamento do milho.
Marcas de Referência: Yoki, Sinhá, Pachá ou Similar.
Embalagem primária: contendo 500g de produto, saco
plástico, hermeticamente vedada e resistente. 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.

600,0000PAC00038869 4,160 2.496,00

00192

MILHO DE PIPOCA PACOTE 500G Primeira qualidade -
Premium, tipo 1,  Com alto aproveitamento do milho.
Marcas de Referência: Yoki, Sinhá, Pachá ou Similar.
Embalagem primária: contendo 500g de produto, saco
plástico, hermeticamente vedada e resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Validade de no
mínimo de 06 (seis) meses a partir da entrega.

1.200,0000PAC00038869 4,160 4.992,00

1.800,0000 7.488,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00109 MILHO VERDE - EXCLUSIVO

Média Total

00083

MILHO VERDE Milho verde em espiga, in natura - espiga
limpa, sem casca e sujidades, tamanho médio a grande,
isenta de fungos e indícios de germinação, espigas de milho
novo, não sendo aceitos espigas com milho passado do
ponto de consumo, próprio para o consumo cozido.

250,0000KG00050308 7,900 1.975,00

250,0000 1.975,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00110 MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA 400G - EXCLUSIVO

Média Total

00084 MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA 400G Primeira 200,0000PAC00054515 4,130 826,00
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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 similar. 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.

200,0000 826,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00111 MISTURA PARA BOLO SABOR COCO 400G - EXCLUSIVO

Média Total

00085

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 similar. 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.

200,0000PAC00054513 4,130 826,00

200,0000 826,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00112 MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA 400G - EXCLUSIVO

Média Total

00086

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 similar. 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.

200,0000PAC00054514 4,130 826,00

200,0000 826,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00113 MISTURA PARA MINGAU SABOR DE MILHO AVEIA 230 G - EXCLUSIVO

Média Total

00087
MISTURA PARA MINGAU SABOR DE MILHO AVEIA 230 G
alimento infantil para preparo de mingaus, mamadeiras, 200,0000PAC00042152 4,130 826,00
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contem amido de milho/aveia, açúcar, vitamina (A e C), sais
minerais (cálcio, ferro e fósforo), aromatizante e corante,
sabor tradicional. Forma de entrega: Embalagem de 230 g.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo
com fabricante. Marcas de referência: Nestlé, Nutribom, All
Nutri ou Similar.

00193

MISTURA PARA MINGAU SABOR DE MILHO AVEIA 230 G
alimento infantil para preparo de mingaus, mamadeiras,
contem amido de milho/aveia, açúcar, vitamina (A e C), sais
minerais (cálcio, ferro e fósforo), aromatizante e corante,
sabor tradicional. Forma de entrega: Embalagem de 230 g.
Contendo data de fabricação e validade estendida de acordo
com fabricante. Marcas de referência: Nestlé, Nutribom, All
Nutri ou Similar.

400,0000PAC00042152 4,130 1.652,00

600,0000 2.478,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00114 MORTADELA FATIADA - EXCLUSIVO

Média Total

00088

MORTADELA FATIADA 1ª qualidade, cozido, composição:
sem toucinho em cubos, apresentação: fatiado, estado de
conservação: resfriado(a) Produto. Hermeticamente vedada.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade.

250,0000KG00048526 29,750 7.437,50

250,0000 7.437,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00115 OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00089

OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado,
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem primária: Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Com validade de
no mínimo de 06(seis) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Abc, Soya, Liza, Leve ou similar.

2.250,0000FRA00055053 9,660 21.735,00

00194

OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado,
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem primária: Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Com validade de
no mínimo de 06(seis) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Abc, Soya, Liza, Leve ou similar.

6.000,0000FRA00055053 9,660 57.960,00

00260

OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado,
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem primária: Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Com validade de
no mínimo de 06(seis) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Abc, Soya, Liza, Leve ou similar.

112,0000FRA00055053 9,660 1.081,92

8.362,0000 80.776,92Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00116 OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML - COTA RESERVADA

Média Total

00316

OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado,
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem primária: Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Com validade de
no mínimo de 06(seis) meses a partir da entrega. Marcas de

750,0000FRA00055053 9,660 7.245,00
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referência: Abc, Soya, Liza, Leve ou similar.

00317

OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado,
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem primária: Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Com validade de
no mínimo de 06(seis) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Abc, Soya, Liza, Leve ou similar.

2.000,0000FRA00055053 9,660 19.320,00

00318

OLEO DE SOJA TIPO 1 900 ML primeira qualidade, refinado,
tipo 1, obtido de matéria prima vegetal, sem colesterol como
todo produto vegetal, embalagem primária: Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Com validade de
no mínimo de 06(seis) meses a partir da entrega. Marcas de
referência: Abc, Soya, Liza, Leve ou similar.

38,0000FRA00055053 9,660 367,08

2.788,0000 26.932,08Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00117 OREGANO DESIDRATADO 10G - EXCLUSIVO

Média Total

00090

OREGANO DESIDRATADO 10G 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.

40,0000UND00054522 2,250 90,00

40,0000 90,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00118 OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30 OVOS - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00091

OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30
OVOS Cor vermelha, UNIFORMES GRANDES (peso unitário
entre 55 a 59g), Íntegros, sem mancha, larvas ou sujidades.
Armazenados 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.

375,0000CAR00044565 16,160 6.060,00

00195

OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30
OVOS Cor vermelha, UNIFORMES GRANDES (peso unitário
entre 55 a 59g), Íntegros, sem mancha, larvas ou sujidades.
Armazenados 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.

4.500,0000CAR00044565 16,160 72.720,00

00261

OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30
OVOS Cor vermelha, UNIFORMES GRANDES (peso unitário
entre 55 a 59g), Íntegros, sem mancha, larvas ou sujidades.
Armazenados em local fresco apresentando data da
classificação e validade (produto com o máximo 05 dias de

97,0000CAR00044565 16,160 1.567,52
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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.

4.972,0000 80.347,52Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00119 OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30 OVOS - COTA RESERVADA

Média Total

00319

OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30
OVOS Cor vermelha, UNIFORMES GRANDES (peso unitário
entre 55 a 59g), Íntegros, sem mancha, larvas ou sujidades.
Armazenados 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.

125,0000CAR00044565 16,160 2.020,00

00320

OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30
OVOS Cor vermelha, UNIFORMES GRANDES (peso unitário
entre 55 a 59g), Íntegros, sem mancha, larvas ou sujidades.
Armazenados 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.

1.500,0000CAR00044565 16,160 24.240,00

00321

OVO DE GALINHA COR VERMALHA CARTELA COM 30
OVOS Cor vermelha, UNIFORMES GRANDES (peso unitário
entre 55 a 59g), Íntegros, sem mancha, larvas ou sujidades.
Armazenados 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.

33,0000CAR00044565 16,160 533,28

1.658,0000 26.793,28Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00120 PALITO DE CHURRASCO BAMBU 30CM COM 100 UNIDADES - EXCLUSIVO

Média Total

00262

PALITO DE CHURRASCO BAMBU 30CM COM 100 UNIDADES
Espeto de bambu para churrasco. Polido 3 vezes para evitar
farpas,  passado por processo de esterilização para
descontaminação do produto, Tamanho comprimento: 30cm.
Tamanho diâmetro: 3mm

20,0000PAC00055981 8,500 170,00

20,0000 170,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00121 PAO DE FORMA TRADICIONAL PACOTE 450G/500G - EXCLUSIVO

Média Total

00092
PAO DE FORMA TRADICIONAL PACOTE 450G/500G Pão,
base: farinha de trigo refinada, tipo: forma, tradicional,

1.000,0000EMBAL00054542 6,500 6.500,00
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apresentação: fatiado. Marcas de referência: PlusVita,
Visconti, Wickbold ou similar. Embalagem primária: contendo
500g/450g de produto, hermeticamente vedada e resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade. Validade de
no mínomo 2 meses a partir da entrega.

1.000,0000 6.500,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00122 PAO DE HAMBURGUER PACOTE 300G COM 06 UNIDADES - EXCLUSIVO

Média Total

00093

PAO DE HAMBURGUER PACOTE 300G COM 06 UNIDADES
Primeira qualidade - Redondo, obtido por processamento
tecnológico adequado, massa preparada com farinha de
trigo, fermento biológico, água, sal, gordura. Sacola contendo
06 (seis) unidades.  Isentos de matéria terrosa, parasitas e
em perfeito estado de conservação. Não podendo estar
queimado ou mal cozido. Cheiro e sabor próprio.  Miolo leve,
poroso, coloração clara e uniforme. Não apresentar odor de
fermentação e de fumaça. Embalagem primária: Contendo
300g com 06 pães de 50g, Sacola plástica. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Validade de no
mínimo de 10 (dez) dias a partir da entrega.

500,0000PAC00041368 6,000 3.000,00

00196

PAO DE HAMBURGUER PACOTE 300G COM 06 UNIDADES
Primeira qualidade - Redondo, obtido por processamento
tecnológico adequado, massa preparada com farinha de
trigo, fermento biológico, água, sal, gordura. Sacola contendo
06 (seis) unidades.  Isentos de matéria terrosa, parasitas e
em perfeito estado de conservação. Não podendo estar
queimado ou mal cozido. Cheiro e sabor próprio.  Miolo leve,
poroso, coloração clara e uniforme. Não apresentar odor de
fermentação e de fumaça. Embalagem primária: Contendo
300g com 06 pães de 50g, Sacola plástica. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Validade de no
mínimo de 10 (dez) dias a partir da entrega.

6.000,0000PAC00041368 6,000 36.000,00

6.500,0000 39.000,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00123 PAO DE QUEIJO CONGELADO TRADICIONAL 1 KG - EXCLUSIVO

Média Total

00197

PAO DE QUEIJO CONGELADO TRADICIONAL 1 KG
Congelado, Unidade de 25g aproximado, tradicional, pacote
contendo 1 kg. Ingredientes: Água, amido de mandioca, óleo
vegetal, soro de leite desidratado, ovo integral desidratado,
sal refinado iodado, queijo e condimento em pó preparado
sabor queijo parmesão(Maltodextrina, sal refinado, realçador
de sabor: Glutamato monossódico e aroma idêntico ao
natural de queijo parmesão

400,0000KG00055180 23,630 9.452,00

400,0000 9.452,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00124 PAO DE SAL TIPO FRANCES - EXCLUSIVO

Média Total

00006

PAO DE SAL TIPO FRANCES Primeira Qualidade:  Peso 50g.
Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha
de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser
acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e
transparente de forma que o produto seja entregue íntegro.
O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas

2.500,0000KG00054544 8,990 22.475,00
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após entrega.

2.500,0000 22.475,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00125 PAO HOT DOG PACOTE 500G COM 10 UNIDADES - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00113

PAO HOT DOG PACOTE 500G COM 10 UNIDADES Primeira
qualidade - Formato retangular e característico, obtido por
processamento tecnológico adequado, massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
Sacola contendo 10 (dez) unidades. Isentos de matéria
terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Não
podendo estar queimado ou mal cozido. Cheiro e sabor
próprio. Miolo leve, poroso, coloração clara e uniforme. Não
apresentar odor de fermentação e de fumaça. Embalagem
primária: Contendo 500g com 10 pães de 50g, Sacola
plástica. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 10 (dez) dias a partir da
entrega.

3.000,0000EMBAL00052285 7,000 21.000,00

00198

PAO HOT DOG PACOTE 500G COM 10 UNIDADES Primeira
qualidade - Formato retangular e característico, obtido por
processamento tecnológico adequado, massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
Sacola contendo 10 (dez) unidades. Isentos de matéria
terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Não
podendo estar queimado ou mal cozido. Cheiro e sabor
próprio. Miolo leve, poroso, coloração clara e uniforme. Não
apresentar odor de fermentação e de fumaça. Embalagem
primária: Contendo 500g com 10 pães de 50g, Sacola
plástica. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 10 (dez) dias a partir da
entrega.

15.000,0000EMBAL00052285 7,000 105.000,00

00263

PAO HOT DOG PACOTE 500G COM 10 UNIDADES Primeira
qualidade - Formato retangular e característico, obtido por
processamento tecnológico adequado, massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
Sacola contendo 10 (dez) unidades. Isentos de matéria
terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Não
podendo estar queimado ou mal cozido. Cheiro e sabor
próprio. Miolo leve, poroso, coloração clara e uniforme. Não
apresentar odor de fermentação e de fumaça. Embalagem
primária: Contendo 500g com 10 pães de 50g, Sacola
plástica. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 10 (dez) dias a partir da
entrega.

37,0000EMBAL00052285 7,000 259,00

18.037,0000 126.259,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00126 PAO HOT DOG PACOTE 500G COM 10 UNIDADES - COTA RESERVADA

Média Total

00322

PAO HOT DOG PACOTE 500G COM 10 UNIDADES Primeira
qualidade - Formato retangular e característico, obtido por
processamento tecnológico adequado, massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
Sacola contendo 10 (dez) unidades. Isentos de matéria
terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Não
podendo estar queimado ou mal cozido. Cheiro e sabor
próprio. Miolo leve, poroso, coloração clara e uniforme. Não

1.000,0000EMBAL00052285 7,000 7.000,00
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apresentar odor de fermentação e de fumaça. Embalagem
primária: Contendo 500g com 10 pães de 50g, Sacola
plástica. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 10 (dez) dias a partir da
entrega.

00323

PAO HOT DOG PACOTE 500G COM 10 UNIDADES Primeira
qualidade - Formato retangular e característico, obtido por
processamento tecnológico adequado, massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
Sacola contendo 10 (dez) unidades. Isentos de matéria
terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Não
podendo estar queimado ou mal cozido. Cheiro e sabor
próprio. Miolo leve, poroso, coloração clara e uniforme. Não
apresentar odor de fermentação e de fumaça. Embalagem
primária: Contendo 500g com 10 pães de 50g, Sacola
plástica. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 10 (dez) dias a partir da
entrega.

5.000,0000EMBAL00052285 7,000 35.000,00

00324

PAO HOT DOG PACOTE 500G COM 10 UNIDADES Primeira
qualidade - Formato retangular e característico, obtido por
processamento tecnológico adequado, massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
Sacola contendo 10 (dez) unidades. Isentos de matéria
terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Não
podendo estar queimado ou mal cozido. Cheiro e sabor
próprio. Miolo leve, poroso, coloração clara e uniforme. Não
apresentar odor de fermentação e de fumaça. Embalagem
primária: Contendo 500g com 10 pães de 50g, Sacola
plástica. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 10 (dez) dias a partir da
entrega.

13,0000EMBAL00052285 7,000 91,00

6.013,0000 42.091,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00127 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 1KG - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00094

PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 1KG
Congelado, CORTE PEITO, sem pele e desossado. Com cor,
cheiro e sabor próprios, não deverá apresentar superfície
amolecida nem pegajosa, partes flácidas ou consistência
anormal, sem manchas esverdeadas, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem de 1 kg intacta
contendo data de fabricação, número de lote do produto,
apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de
entrega

1.125,0000KG00050289 18,830 21.183,75

00199

PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 1KG
Congelado, CORTE PEITO, sem pele e desossado. Com cor,
cheiro e sabor próprios, não deverá apresentar superfície
amolecida nem pegajosa, partes flácidas ou consistência
anormal, sem manchas esverdeadas, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem de 1 kg intacta
contendo data de fabricação, número de lote do produto,
apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de
entrega

15.000,0000KG00050289 18,830 282.450,00

00264
PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 1KG
Congelado, CORTE PEITO, sem pele e desossado. Com cor,

75,0000KG00050289 18,830 1.412,25

Pag. 66



25/01/2022 09:28:16

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Pregão Presencial Nº 000005/2022 - Processo Nº 006644/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

cheiro e sabor próprios, não deverá apresentar superfície
amolecida nem pegajosa, partes flácidas ou consistência
anormal, sem manchas esverdeadas, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem de 1 kg intacta
contendo data de fabricação, número de lote do produto,
apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de
entrega

16.200,0000 305.046,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00128 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 1KG - COTA RESERVADA

Média Total

00325

PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 1KG
Congelado, CORTE PEITO, sem pele e desossado. Com cor,
cheiro e sabor próprios, não deverá apresentar superfície
amolecida nem pegajosa, partes flácidas ou consistência
anormal, sem manchas esverdeadas, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem de 1 kg intacta
contendo data de fabricação, número de lote do produto,
apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de
entrega

375,0000KG00050289 18,830 7.061,25

00326

PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 1KG
Congelado, CORTE PEITO, sem pele e desossado. Com cor,
cheiro e sabor próprios, não deverá apresentar superfície
amolecida nem pegajosa, partes flácidas ou consistência
anormal, sem manchas esverdeadas, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem de 1 kg intacta
contendo data de fabricação, número de lote do produto,
apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de
entrega

5.000,0000KG00050289 18,830 94.150,00

00327

PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO 1KG
Congelado, CORTE PEITO, sem pele e desossado. Com cor,
cheiro e sabor próprios, não deverá apresentar superfície
amolecida nem pegajosa, partes flácidas ou consistência
anormal, sem manchas esverdeadas, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem de 1 kg intacta
contendo data de fabricação, número de lote do produto,
apresentar selo de inspeção municipal, estadual ou federal.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir  da data de
entrega

25,0000KG00050289 18,830 470,75

5.400,0000 101.682,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00129 PEPINO - EXCLUSIVO

Média Total

00095

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.

100,0000KG00020752 3,390 339,00

00200

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

2.000,0000KG00020752 3,390 6.780,00
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responsabiliza pela troca imediata.

00265

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.

80,0000KG00020752 3,390 271,20

2.180,0000 7.390,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00130 PIMENTAO VERDE - EXCLUSIVO

Média Total

00096

PIMENTAO VERDE in natura - 1ª qualidade, tamanho de médio
a grande. Devem estarem frescos, livres de fungos,
íntegras, sem traço de descoloração ou manchas.entregar
em embalagem adequada para o produto. devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote, tabela
nutricional, data de validade. Em caso de produto estragado,
ou de tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

120,0000KG00054519 6,250 750,00

120,0000 750,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00131 PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCLUSIVO

Média Total

00097

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.

150,0000KG00054538 40,830 6.124,50

150,0000 6.124,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00132 QUEIJO MUSSARELA FATIADO EMBALAGEM ORIGINAL - EXCLUSIVO

Média Total

00098

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

150,0000KG00054536 46,330 6.949,50
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sif. o produto deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

150,0000 6.949,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00133 REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS - EXCLUSIVO

Média Total

00099

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS 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 similar. Embalagem
primária: pet, contendo 2 litros de produto. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
quantidade, tabela nutricional, data de fabricação e validade.
a embalagem deverá estar íntegra e conter todas as
informações técnicas. Validade de no mínimo de 6 (seis)
meses a partir da entrega.

1.000,0000FRA00054531 5,120 5.120,00

00266

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS 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 similar. 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.

24,0000FRA00054531 5,120 122,88

1.024,0000 5.242,88Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00134 REPOLHO - EXCLUSIVO

Média Total

00100

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.

100,0000KG00020753 2,960 296,00

00201

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.

2.500,0000KG00020753 2,960 7.400,00
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00267

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.

80,0000KG00020753 2,960 236,80

2.680,0000 7.932,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00135 REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200G - EXCLUSIVO

Média Total

00101

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 similar. 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.

300,0000POT00054504 6,450 1.935,00

300,0000 1.935,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00136 SAL REFINADO IODADO DE MESA PACOTE DE 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00102

SAL REFINADO IODADO DE MESA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Puro, refinado, iodado não tóxico. Marcas de
Referências: Globo, Cisne, Zaeli ou Similar. 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: Podendo ser entregue em Saco plástico
hermeticamente vedada e resistente com 30kg. Validade de
no mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega.

500,0000PAC00050391 1,890 945,00

00202

SAL REFINADO IODADO DE MESA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Puro, refinado, iodado não tóxico. Marcas de
Referências: Globo, Cisne, Zaeli ou Similar. 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: Podendo ser entregue em Saco plástico
hermeticamente vedada e resistente com 30kg. Validade de
no mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega.

2.000,0000PAC00050391 1,890 3.780,00

00268

SAL REFINADO IODADO DE MESA PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Puro, refinado, iodado não tóxico. Marcas de
Referências: Globo, Cisne, Zaeli ou Similar. Embalagem
primária: Contendo 1 kg de produto. Sacola plástica
hermeticamente vedada e resistente. Devendo apresentar na

20,0000PAC00050391 1,890 37,80
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embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: Podendo ser entregue em Saco plástico
hermeticamente vedada e resistente com 30kg. Validade de
no mínimo de 12 (doze) meses a partir da entrega.

2.520,0000 4.762,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00137 SALSICHA HOT DOG PACOTE 1KG - EXCLUSIVO

Média Total

00103

SALSICHA HOT DOG PACOTE 1KG Apresentação em
gomos, uniformes e padronizados, embalada à vácuo, em
saco transparente e atóxico. Embalagem deverá está intacta,
devendo conter data de fabricação, validade, número do lote
do produto. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da
data de entrega.

250,0000KG00020635 12,990 3.247,50

00269

SALSICHA HOT DOG PACOTE 1KG Apresentação em
gomos, uniformes e padronizados, embalada à vácuo, em
saco transparente e atóxico. Embalagem deverá está intacta,
devendo conter data de fabricação, validade, número do lote
do produto. Validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da
data de entrega.

20,0000KG00020635 12,990 259,80

270,0000 3.507,30Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00138 SALSINHA VERDE - EXCLUSIVO

Média Total

00270

SALSINHA VERDE In natura - Fresca, com coloração verde,
tamanho MÉDIO, com folhas talos, 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. Entregar em molhos, 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

12,0000MAÇO00025667 1,660 19,92

12,0000 19,92Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00139 SUCO SABOR ABACAXI - EXCLUSIVO

Média Total

00104

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.

100,0000FRA00054529 9,750 975,00

100,0000 975,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00140 SUCO SABOR CAJU - EXCLUSIVO

Média Total
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00105

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

100,0000FRA00054526 8,290 829,00

100,0000 829,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00141 SUCO SABOR GOIABA - EXCLUSIVO

Média Total

00106

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.

100,0000FRA00054528 8,730 873,00

100,0000 873,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00142 SUCO SABOR UVA - EXCLUSIVO

Média Total

00107

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 registrada 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.

100,0000FRA00054525 10,290 1.029,00

100,0000 1.029,00Total do Lote:

Pag. 72



25/01/2022 09:28:16

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Pregão Presencial Nº 000005/2022 - Processo Nº 006644/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00143 TOMATE - EXCLUSIVO

Média Total

00108

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.

500,0000KG00049567 6,960 3.480,00

00203

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.

4.000,0000KG00049567 6,960 27.840,00

00271

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.

80,0000KG00049567 6,960 556,80

4.580,0000 31.876,80Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00144 TRIGO PARA KIBE TRIGUILHO PACOTE 500G - EXCLUSIVO

Média Total

00109

TRIGO PARA KIBE TRIGUILHO PACOTE 500G Primeira
qualidade - Tipo Triguilho, composição grãos de trigo
selecionados e moídos, tipo cru. Marcas de Referência: Yoki,
Zaeli Granfino ou similar. 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.

300,0000PAC00038992 4,290 1.287,00

00204

TRIGO PARA KIBE TRIGUILHO PACOTE 500G Primeira
qualidade - Tipo Triguilho, composição grãos de trigo
selecionados e moídos, tipo cru. Marcas de Referência: Yoki,
Zaeli Granfino ou similar. 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 4,290 4.290,00
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00272

TRIGO PARA KIBE TRIGUILHO PACOTE 500G Primeira
qualidade - Tipo Triguilho, composição grãos de trigo
selecionados e moídos, tipo cru. Marcas de Referência: Yoki,
Zaeli Granfino ou similar. 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.

25,0000PAC00038992 4,290 107,25

1.325,0000 5.684,25Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00145 VAGEM - EXCLUSIVO

Média Total

00110

VAGEM In natura - Fresca, com coloração verde, tamanho
MÉDIO, com talos 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.
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

250,0000KG00049284 9,320 2.330,00

00273

VAGEM In natura - Fresca, com coloração verde, tamanho
MÉDIO, com talos 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.
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

20,0000KG00049284 9,320 186,40

270,0000 2.516,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00146 VINAGRE 750ML - EXCLUSIVO

Média Total

00111

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 similar. 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.

30,0000FRA00054516 3,260 97,80

00274

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 similar. 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.

3,0000FRA00054516 3,260 9,78

33,0000 107,58Total do Lote:

457.065,0000 5.908.078,78Total dos Lotes:
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