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Quant. Unidade Dêscrição Sumária do Produto
Valor Médio

Unitário
Valor Médio

Total

01 300 Unidade

Abacaxi: Maduro, in natura, procedente de
espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem
manchas, polpa íntegra e firme. lsento de
lesóes de origem física, mecânica ou
biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície extêrna, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ í.769,00

Abóbora cabotiá: Madura, in natura,
procedente de espécies genuínas e sãs,
casca limpa e sem manchas, polpa integra e
firme. lsento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à

superfície externa, livre de enfêrmidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 3,56 R$'r.78í,67

03 300 Kg

Abobrinha verde: Madura, in natura,
procedente de espécies genuínas e sãs,
casca limpa e sem manchas, polpa íntegra e
firme. lsento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à

superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 5,20 R§ 1.560,00

04 150 Pacote

Achocolatado em pó solúvel: Embalaoem
contendo 01 kq. Preparado com ingredientes
sãos e limpo, sem farinha em sua formulação,
com sabor, cor e odor característicos,
acondicionado em embâlâgem de polietileno
atôxico ou embalagem aluminizada, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, dala de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas e larvas.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar
da data de entrega.

R$ r3,90 R$ 2.085,00
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05 1000 Pacote

Açúcar cristal: Embalaoem ntendo 05 ko,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, com
identificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de Íermentação, sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Apresentando cor,
odor e sabor característicos. Validade mínima
de 06 (seis) meses, a contar da data de
entrega.

R$ 15,38
R$

í 5.380,00

06 100 Unidade

nte: Embalaoem contendo 75 ml.
Dietético, líqurdo, a base de sucralose.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar
da data de entrega.

Adoça

R$ 6,06

07 Unidade

Alface americana: Maço padronizado, in
natura, coloração verde, Írescos, folhas firmes,
limpas e brilhantes, procedente de espécies
genuínas e sás. lsento de lesôes de origêm
físicas, mecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas, larvas.

R$ 3,r2 R$ 935,00

08 300 Unidade

Alface crespa: Maço padronizado, in natura,
coloração verde, frescos, folhas firmes e
crespas, limpâs e brilhantes, procedente de
espécies genuínas e sãs. lsento de lesóes de
origem físicas, mecânica ou biológica,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície eíerna,
insetos, parasitas, larvas.

R$ 3,í2 R$ 935,00

09 100 Unidade

Alface lisa: Maço padronizado, in natura,
coloração verde, frescos, folhas firmes, limpas
e brilhantes, procedente de espécies genuínas
e sãs. lsento de lesões de origem físicas,
mecânica ou biológica, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas, larvas.

R$ 3,12 R$ 3ír,67

250 Kg

Alho Nacional: ln natura, os dentes devem
estar bem definidos, limpos, firmes, sem
manchas e livre de broto. lsento de lesões de
origem física, mecânica ou biológica, matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos

R$ 30,93 R$ 7.733,33

$t

Ã

R$ 606,33

300

10
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11 500 Caixa

Amido de milho: Embalaqem contendo 500
oramas. tipo 1, sob a forma de pó fino, cor
branca, sabor e odor característicos, fabricado
a partir de matérias primas sãs e limpas.
Acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de: matéria
terrosa, parasitas, larvas, material estranho
sem umidade, fermentação ou rânço. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.

R$ 6,79 R$ 3.396,67

12 150 Kg

Apresuntado: Fatiado e refrigerado, fatias
finas em torno de 20 gramas cada. Deverá
apresentar coloraçáo, odor e aspectos
característicos. Contendo na embalagem a
identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo dê validade, carimbos oficiais
e selo de inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade mínima dê 10
(dez) dias, a contar da data de entrega.

R$ 27,27

13 300 Pacote

01 kq, grãos selecionados, longos e inteiros,
isento de sujidades e materiais estranhos
acondicionado em embalagem plástica,
sendo plásticos transparentes e atóxicos,
limpos e não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem deve
conter externamente os dados de identificaçáo
e procedência, informaçâo nutricional, número
de lote, data de validade, quantidade do
produto. Validade mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de entrega.

Arroz integral tipo í : Em a m contendo

R$ 6,43 R$ 1.929,00

14 í000 Pacote

grãos selecionados, longos e intêiros, isento
de sujidades e materiais estranhos
acondicionado em embalagem plástica,
transparentê e atóxica, limpa e náo violada,
resistente que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A

Arroz tipo 1: Embalaoem contendo 05 kq,

R$ 25,52
R$

25.516,67

q\
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aderidos à superfície externa, Iivre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 4.090,00
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15 600 Caixa

Avêia em flocos Íinos: Em
dentificação na embalagem

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso. fornecedor. data de fabricação e
validade. Embalagem resistente de polietileno
atóxico, isento de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data dê entrega.

500 oramas. com i

em contendo

R$ 5.790,00

16 150 Unidade R$ 42,03 R$ 6.305,00

17 1000 Unidade

Azeitona vêrde sem caroço
ramas. Frutos em conserva

Cor, odor e sabor característicos.
Acondicionado em embalagem de vidro ou
enlatado com identificação na embalagem
(rótulo) valor nutricional, data de fabricaÇão ê
validade. lsento de mofos ou material
estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

: Embalaoem
ndo 150

R$ 7,76 R$ 7.756,67

18 Kg R$ 30,47 R$ 6.093,33

ío 400 Kg

Banana prata: ln natura, procedente de
espécie genuína e sã, íresca, com grau de
maturação adequado para o consumo, sem
apresentâr avarias de casca. lsento de lesões

R$ 5,20

\
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conter elirernamente os

dados de identificaÇão e procedência,
informação nutricional, número de lote, data
de validade, quantidade do produto. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.

R$ 9,65

Azeite de Oliva Extra Virgem: Embalaqem
contendo 01 litro, de vidro ou enlatado, com
identiÍicação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar
da data de entrega.

200

Bacon: Resfriado, industrializado, de 1a

qualidade. O produto deve apresentar as
características normais de conservação,
estando isento de sujidâdes de qualquer
natureza, parasitas e bolores. Acondicionado
em embalagens que devem apresentar rótulo
com as devidas especificaÇões do produto.
Prazo de validade mínimo de í 0 (dez) dias a
partir da data de entrega.

R$ 2.078,67
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de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sulidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

20 Kg

Batâtâ doce: ln natura, com a polpa intacta e
limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme,
procedente de espécies genuínas e sãs,
íresco. lsênto de matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de ênfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas
e livre de broto.

R$ 4,46 R$ 2.230,00

21 600 Kg

Batetâ inglesa: ln natura, com a polpa intacta
e limpâ, firme, lisa, de tâmanho uniforme,
procedente de espécies genuínas e sãs,
fresco. lsento de matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem manchas esverdeadas
e livre de broto.

R$ 5,36 R$ 3.2í8,00

22 50 Pacote

lhâ: Embalaqem contendo 1 kq.
com sabor, odor e textura característicos do
produto, de boa qualidade, embalagem
transparente, primária, própriâ, fechada a
vácuo, constando identificação do produto,
inclusive classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante e a data da fabricação
e validâde mínima de 06 (seis) meses a contar
da data de entrega.

Batata pa

R$ 86í,67

600 Kg

Beterraba: ln natura, procedente de espécies
genuínas e sãs, fresca, casca lisa e firme.
lsenta de broto, lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria tenosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 2.678,00

24 800 Pacote

Biscoito de polvilho tradicional: Embalaqem
contendo 500 oramas. Com ingredientes
básicos: água, leite, óleo e polvilho azedo.
Acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
com identificação nâ êmbalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nulricional, peso,

R$ í5,92 R$
12.733,33

q\

500

Rs r7,23

R$ 4,46
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,q 1000 Pacote

Biscoito doce tipo Maria ou Maisena:

cor e odor característicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transpârente de dupla face,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de Íabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas ê
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de êntrega.

De sabor,Em balaoem contendo 400 oramas

R$ 4,46 R$ 4.463,33

26 1000 Pacote

Biscoito doce tipo Rosq
contendo 400 oramas. De sabor
característicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno âtóxico transparente de dupla face,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricronal, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material esÍanho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

uinha: Embalaoem

, cor e odor

R$ 4,63 R$ 4.630,00

27 1000 Pacote R$ 4,53 R$ 4.530,00

28 500 Pacote

Biscoito salgado tipo lnteg
contendo 400q. De sabor, cor e odor
característicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,

ral: Embalaoem

R$ 7,96 R$ 3.98í,67

\

#nhil
fornecedor, data de fabricâçáo e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

Biscoito salgado tipo Cream Cracker:
Embalaqem contendo 400q. De sabor, cor e
odor caracteríslicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.
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Íornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega

29 2500 Pacote

oramas. Tradicional, torrado e moído, com
certiÍicado de selo de pureza ABIC,
acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, atóxica, tipo almofada, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de Íabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses, a contar da data de entrega.

contendo 250oemCafé em pó tipo í: Embala

R$ s,01
R$

í 2.533,33

30 1500 Kg R$ 38,30
R$

57.450,00

Carne bovina em bifes: De 1a, resfriada.
Proveniênte de animais, sadios, abatidos sob
inspeçáo veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajoso. lsento de vestígios de
descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponeurose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagens que devem
apresentar rótulo com as devidas
especificações do produto. Prazo de validade
mínimo de 03 (kês) dias a partir da data de
entrega.

JI 1500 Kg

Carne bovina em cubos: De 2", resfriada.
Proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajoso. lsento de vestígios de
descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponeurose. coloraÇão
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagens que devem
apresentar rótulo com as devidas

R$ 28,97
RS

43.450,00

$\
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especificações do produto. Prazo de validade
mínimo de 03 (três) dias a partir da data de
entrega.

1000 Kg

Carne bovina moída: De 2", resfriada.
Proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio, não amolecido e nem
pêgajoso. lsento de vestígios de
descongelamento, excesso de gordura,
cartilagem e aponeurose, coloraçâo
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor
forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionâdo em embalagens que devem
apresentar rótulo com as devidas
especificações do produto. Prazo de validade
mínimo de 03 (três) dias a partir da data de
entrega.

R$ 26,93
R$

26.933,33

1000

Carne Bovina tipo Costêla: Em tiras,
resfriada, no máximo í 0% de sebo e gordura.
Proveniente de animais, sadios, abalidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor caraclerísttco e
aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajoso. lsento de vestígios de
descongelamento, cartilagem e aponeurose,
coloração arroxeada, acinzentada e
esverdeada, odor forte e desagradável,
parasitas, sujidades, larvas e qualquer
substância contaminante. Acondicionado em
embalagens que devem apresentar rótulo com
as devidas especificaçóes do produto. Prazo
de validade mínimo de 03 (três) dias a partir
da data de entrega.

R$ 22,93
R$

22.933,33

34 600 Kg

Cebola: Branca, fresca, in natura, com as
extremidades firmes, cor brilhante, haste bem
seca. lsento de broto, enfermidades, lesões de
origêm física, mecânica ou biológica,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 5,35 R$ 3.210,00

600 Kg Cenoura: Cor laranja-vivo, in natura,
procedente de espécies genuínas e sãs.

R$ 3,7í R$ 2.228,00

\
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frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência
fresca. lsento de brotos, lesões de origem
física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidadês ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

JO Lata

Cereal infantil sabor multicereais:

qramas. Cereal infanlil com probiótico,
contendo como ingredientes: Farinha pré
cozida de trigo, milho enriquecida e arroz,
contendo carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, premix vitaminico (Vitamina C,
niacina, vitamina E, ácido pantotênico,
vitamina A, Bí , 86, ácido fólico e vitamina D,

fumarato ferroso e sulfato de zinco. Com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de material estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

Acondicionado em latas contendo 400

R$ 26,93 R$ 2.693,33

37 600 Caixa

Chá - Sabor Camomile: Caixa contendo 10
sachês. com validade mínrma de 01 (um) ano,
contando a partir da entrega pelo fornecedor,
com identificação do fabricante e registro da
data de fabricaçáo estampada no rótulo da
embalagem.

R$ 4,34

JÕ 600 Caixa

Chá - Sabor Erva Doce: Caixa contendo 10

sachês. com validade mínima de 01 (um) ano,
contando a partir da entrega pelo fornecedor,
com identificação do fabÍicantê e registro da
data de fabricação estampada no rótulo da
embalagem.

R$ 4,34 R$ 2.606,00

5Y 600 Caixa

Chá - Sabor Hortelã: Caixa contendo 10
sachês. com validade mínima de 01(um) ano,
contando a partir da entrega pelo fornecedor,
com idêntificaÇão do fabricante e registro da
data de fabricação estampada no rótulo da
embalagem.

R$ 4,34 R$ 2.606,00

40 300
Cheiro verde: Maço padronizado, in natura,
fresco, com coloraÇão verde escuro,
procedente de espécies genuínas e sãs.

R$ 3,45 R$ 1.035,00

0t
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R$ 2.606,00

Unidade
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lsento áe i".ã". ou origem física, mecânica
ou biológica, substânciâs têrrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície
externâ, insetos, parasitas e larvas.

1

41 600

Chuchu: ln natura, pouca rugosidade,
tamanho médio, procedente de espécies
genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme
lsento de lesões de origem física, mecânica
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externâ, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

R$ 4,26 R$ 2.558,00

42 50 Pacote

Côco ralado: Embalaqem contendo 01 kq
Seco sem açúcar. Deverá ser elaborado com
endosperma procedente de frutos sãos e
maduros náo poderá apresentar cheiro
alterâdo ou rançoso, com aspectos de
fragmentos soltos e de cor branca.
Parcialmente desengordurado com teor
mínimo de lipídio de 3 g em 100 g.

R$ 27,60 R$ 1.379,83

43 50 Lata

Complêmento alimentar para adultos:

tendo em sua composição: leite desnãtado em
pó, maltodextrina, leite integral em pó, açúcar,
vitaminas (4, C, D, E, 812, tiamina, riboflavina,
nicotinamida, piridoxina, pantotenato de
cálcio) e sulfato ferroso.

Em pó,Embalaoem contendo 400 oramas

100 Lata

Complemento alimentar para crianças:
Embalaqem contendo 380 qramas. Em
tendo em sua composição: sacarose,
maltodêxtrina, leite em pó desnatado
instantâneo (leite em pó desnatado e
emulsificante lecitina de soja), fosfato de
cálcio, fosfato de magnésio, ascorbato de
sódio, sulfato de zinco, acetato de dl-alfa
tocoferil, ferro carbonil, niacinamida, sulfato de
manganês, palmitato de retinil, gluconato de
cobre, pantotenato de cálcio, vitamina B'12,

cloridrato de tiamina, vitamina Kí, cloridrato
de piridoxina, iodeto de potássio,
colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, cloreto
de cromo, molibdato de sódio, biotina, selenito
de sódio, aromatizante e estabilizante

pó,

R$ 30,97 R$ 3.096,67

0§

Kg

R$ 45,97 R$ 2.298,33

44
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carragena. Sem glúten

45 300 Unidade

Couve: Maço padronizado, in natura,
coloração verde, fresco, folhas firmes, limpas
e brilhantes. Procedente de espécies
genuínas e sãs. lsento de lesóes de origem
físicas, mecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidãdes ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas, larvas.

R$ 3,60 R$ 1.080,00

46 600 Kg

Coxa e Sobrecoxâ: Congelado, provenientê
de aves sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e odor
característicos. lsento de vestígio de
descongelamento, cor esverdeada, odor forte
e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resistente, contendo na embalagem a
identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiars
e selo de inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade minima de 60
(sessenta) dias, a contar da data de entrega.

R$ íí,30 R$ 6.778,00

47

Creme de leite: Embalaqem contendo 01 litro
Cor, aroma e odor característico, não rançoso,
com 25o/o de gordura, acondicionado em
embalagem Tetra Pak, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valoÍ
nutricional, peso, Íornecedor, data de
fabricação e validade. O produto deverá
possuir selo de inspeção do órgão
competente. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

R$'r6,s7 R$ 2.545,00

48 800 Lata

Ervilha: Embalaqem contendo 200 qramas.

em conserva, a base de: ervilha; água e sal.
Sem conservantes, com identificação na
embalagem (rôtulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de material
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.

R$ 3,28 R$ 2.626,67

49 800 Unidade Extrato de tomate: Embalaqem contendo 340
qramas. lsento de sujidades e fermentação. A

R$ 3,59 R$ 2.872,00

\

150 Caixa
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embalagem deverá contêr êxternamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto e número
do registro. O produto deverá a presentar
validade mínima dê 06 (seis) meses a partir da
data de entrega.

l.

50 300 Pacote

Farinha de mandioca tipo
contendo 01 ko. Grupo: seca, subgrupo: fina,
classe: branca. Obtido das raizes de
mandioca sadias, devidamente, acondicionada
em embalagem de polietileno atóxico
transparente, com identiÍicação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor. data de fabricaÇão e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho, náo podendo apresentar-
se úmida, fermentada ou rançosa. Validâdê
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

í : Embalaqem

R$ 5,63

Farinha de trigo integral tipo
contendo 0'l kq. Fabricada a
trigo sãos e limpos, isentos de matéria tenosa
e parasita e em perfeito estado de
conservaçáo. Sem apresentar umidade,
fermentação ou ranço. Acondicionada em
embalagem atóxica, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

1: Embalaoem
partir de grãos de

R$ 5,57 R$ 1.670,00

Ã, 1000 Pacote

contendo 01 kq. Fabricada a partir de grãos de
trigo sâos e limpos, isentos de matéria terrosa
e parasita e em perfeito estado de
conservação. Sem apresêntar umidade,
fermentação ou ranço. Acondicionada em
embalagem atóxica, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de su.,idades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade

Farinha de trigo tipo í: Embalaoem

q\

R$ 1.690,00

51 300 Pacote

R$ 4,09 R$ 4.093,33
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,inirJo" óá lreis) meses a contar da data
de entrega.

1500 Kg

í: Embalaqem contendo
01 kq. Constituído de grãos inteiros, com
cheiro e características próprias, isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies, em plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06
(sêis) meses a partir da data de entrega.

Feijão carioca tipo

R$ 9,10
R$

13.645,00

54 1500

!g Constituído de grãos inteiros, com cheiro e
características próprias, isênto de material
terroso, sujidades e mistura de outrâs
variedades e espéciês, em plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter eíernamente os
dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de êntrega.

Feijão preto tipo í: m contendo 01Emb aoeal

R$ 10,30
R$

í 5.445,00

200

contendo 500 gramas. Fermento bi
desidratado (Saccharomyces cerevisiae) e
emulsificante monoestearâto de sorbitana. O
produto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega.

Fermento biológ ico seco: Embalaqem
ológico

R$ 23,27 R$ 4.653,33

56 200 Unidade R$ 3,7s R§ 749,33

\

53

Kg

Pacote

Fermento em pó químico: Embalaoem
contendo 100 qramas. Acondicionado em
embalagem de polielileno atóxico, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínimâ de 06
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57 200 Pacote R$ 945,33

oramas. Acondicionado em embalagem
transparente de polietileno atóxico, não
violado, resistente, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fomecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

Flocos de arroz: em contendo 500Em aobal

R$ 4,73

58 3000 Pacote

contendo 500 qramas, de polietileno atóxico,
transparente, limpo, não violado, resistente,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Flocos de milho tipo flocão: Embalaqem

R$ 2,36 R$ 7.080,00

12 Lata

Fórmula lnfantil APTAMIL A.R.: Embalaoem
contendo 400 qramas. lngredientes: Leite em
pó desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de
palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de
girassol), maltodextrina, carbonato de cálcio,
vitamina C, taurina, cloreto de colina, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, vitamina E, niacina,
vitamina A, sulfato de cobre, D-pantotenato de
cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês,
vitamina 812, betacaroteno, D-biotina,
vitamina D, vitamina B1 , vitamina 86, iodeto
de potássio, vitamina K e espessante goma
jataí. Acondicionados em latas, com
identificação na êmbalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de material estranho. Validade mínima
de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

R$ s5,63 R$ 667,60

2000 Kg

Frango inteiro: Congelado, proveniente de
aves sadias, abatidas sob inspeçáo
veterinária, âpresentando cor e odor
característicos. lsento de vestígio de
descongelamento, cor esverdeada, odor forte

R$ 9,s6
R$

't9.í20,00

\

(seis) meses a contar da data de entrega.

59

bU
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e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resistente, contendo na embalagem a

identificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais
e selo de inspeção do órgão competente e
data de embalagem. Validade mínima de 60
(sessenta) dias, a contar da data de entrega.

bt

í : Embalaqem contendo
01 kq. Produto obtido da moagem do grão de
milho. Limpo, isento de matéria terrosa e
parasita. Não podendo apresentar umidade,
fermentação ou ranço. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxico, com
identificaçâo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Fubá de milho tipo

R$ 4,93 R$ 2.463,33

62 500 Caixa

: Embalaoem contendo 35
oramas. Sabores diversos, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fãbricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) mesês a contar da data
de entrega.

Gelatine êm pó

R$ 1,63 R$ 813,33

200 Kg

Jiló: ln natura, pouca rugosidade, procedente
de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa
integra e firme. lsento de lesóes de origem
física, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.

R$ 7,93 R$ 1.586,00

64 600 Kg

Laranja: ln natura, procedente de espécies
genuínas e sãs, frescas, com grau de
maturação adequado para o consumo, sem
apresentar avarras de casca. lsento de lesões
de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superficie externa, livre

R$ 3,r3 R$ í.878,00

\

5UU Pacote

63
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de enfermidades, insetos, parasitas e larvas

65 300 Lata

Leite condensado: Embalaoem contendo 395
oramas. Acondicionado em latas limpas,
isentas de ferrugêm, não amassadas, não
estufadas, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informaçóes nutricional, número
de lote, data de validade. Validadê mínima de
06 (seis) meses a contar da data de entrega.

R$ 6,54 R$ 1.963,00

bb Litro

Leite desnatado: Embalaqem contendo 01

litro. Cor, aroma e odor caracteristico, náo
rançoso, acondicionado em embalagem Tetra
Pak, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricaçáo e validade. O
produto deverá possuir selo de inspeção do
órgão competente. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

R$ 4,68 R$ 9.353,33

3000 Litro

ral: Embalaqem contendo 01 litro
Cor, aroma e odor característico, não rançoso,
acondicionado em embalagem Tetra Pak, com
identificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. O
produto deveÍá possuir selo de inspeção do
órgáo competente. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Leite integ

R$ 4,51
R$

í 3.530,00

68 100 Kg

Limão Thaiti: ln naturã, procedente de
espécie genuína e sã, fresca, com grau de
maturação adequado para o consumo, sem
apresentar avarias de casca. lsento de lesões
de origem íísica, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 523,00

69 300 Kg

Linguiça calabresa: Resfriado,
industrializado, de 1a qualidade. O produto
deve apresentar as características normais de
conservação, estando isento de sujidades de
qualquer natureza, parasitas e bolores.
Acondicionado em embâlagens que devem

R$ 25,93 R$ 7.780,00

\

2000

ot

R$ 5,23
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R$ í8,60 R$ 3.720,0070 200 Kg

Linguiçe toscanâ: Tipo toscano com carne
suína, congelado, com cor, sabor e odor
característicos do produto de boa qualidade,
embalagem transparente à vácuo ou
embalada em sacos plásticos transparentes,
resislentes e bem lacrados, com denominação
do nome do produto, fabricante, endereço,
registro no Ministério da Agricultura (SlF, IMA
OU SIM), data de fabricação e validade. Prazo
de validade mínimo de í0 (dez) dias a partir
da data de entrega.

71 Kg R$ 10,23

Maçã: ln natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme com aparência fresca e
macia, procedente de espécie genuína e sã,
fresca. lsento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidadês,
insetos, parasitas e larvas.

72 800 Pacote R$ 3,25 R$ 2.597,33

contendo 500 qramas. Enriquecido com ferro
e ácido fólico, pacote transparente polietileno
atóxico e resistente. De boa qualidade, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Macarrão cortado tipo 1: Embalaaem

t3 Pacote R$ 3,25 R$ 2.597,33

\

t

"pr"r"Át"r. 
r.ã,rlo .o. as devidas

especificações do produto. Prazo de validade
mínimo de 10 (dez) dias a partir da data de
entrega.

R$ 2.046,67200

800

Macarrão êspaguete tipo í: Embalaqem
contendo 500 oramas. Enriquecido com ferro
e ácido fólico, pacote transparente polietileno
atóxico e resistente. De boa qualidade, com
identificaçâo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
materiâl estranho. Validade mínima de 06
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(seis) meses a contar da data de entrega

74 600 Pacote R$ 4,70 R$ 2.818,00

R$ 825,00-7 Ê, Pacote

Macarrão para lasanha tip
contendo 500 qramas. En
e ácido fólico, pacote transparente polietileno
atóxico e resistente. De boa qualidade, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaÇão e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contâr da data de entrega.

o í: Embalaqem
riquecido com ferro

R$ 8,25

Pacote

Macarrão parafuso tipo
contendo 500 oramas. Enriquecido com ferro
e ácido fólico, pacote transparente polietileno
atóxico e resistente. De boa qualidade, com
identificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaçáo e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

í : Embalaoem

R$ 3,25 R$ 3.246,67

300 Unidade

Maionese: Embalaoem contendo 500 qramas

Tipo cremosa; composta de água, óleo
vegetal, amido modificado, ovos
pasteurizados, açúcar, vinagre, sal, suco de
limão, conservador sorbato de potássio,
estabilizantes: goma guar e goma xantana,
acidulantes. ácido lático e ácido cítrico,
antioxidantes: EDTA. Com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade

R$ 7,03 R$ 2.íí0,00

q\

Macerrão integral paraÍuso tipo í :

Embalaoem contendo 500 qramas.

Enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote
transparente polietileno atóxico e resistente.
De boa qualidade, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, Íornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e matenal estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

100

76 1000
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mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

R$ 5,23 R$ í.046,6778 200 Kg

R$ 4,83 R$ 1.,f48,0079 300 Kg

Íltlandioca: ln natura, tenro (macio), graúdo,
procedentê de espécies genuínas e sãs,
frescas, ter atingido o grau de evoluçáo e
maturação, polpa integra e firme. lsento de
lesões de origem física, mecânica ou biológica
matéria têrrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 1í,í0 R$ 6.660,0080 bUU Unidade

arina: Embalaqem contendo 01 kq
Cremosa, com sal, teor lipídico de 65% a 85%.
Não deve conteÍ em sua composição gordura
do tipo trans. Embalada em pote plástico
resistente, com proteção interna pós tampa
(lacre), com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso. fornecedor, data de fabricaçáo e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Marg

R$ 2,36 R$ 1.416,0081 600 Kg

Melancia: ln natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme de coloração vermelha
com aparência fresca e macia, procedente de
espécie genuína e sã, Íresca. lsento de lesôes
dê origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, su.jidades ou corpos
estranhos adêridos à supeíície externa, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 2,78 R$ 833,0082 JUU Pacote

Milho para canjica: Embalaqem contendo
500 qramas. Milho para preparo de canjica,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, com

e\

Mamão Formosa: ln natura, apresentando
maturação média (de vez), polpa firme ao
toque, sem apresentar avarias de casca,
procedente de espécie genuína e sã, fresca.
lsento de lesões de origem física, mecânica
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
êxterna, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.



,/n
ttttcltt ta

L:$. Comissão de

Pregão
POSSE
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaÇão e validade
lsento de sujidades, parasitas, lârvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

o.) 1000 Lata

Milho verde: Embalaqem contendo 200
oramas. Em conserva, a base de milho, água
e sal. Sem conservantes, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, dala de
fabricação e validade. lsento de material
estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.

R$ 2,94 R$ 2.943,33

84 Unidade

imenta: Embalaqem contendo í 50
ml. lngredientes: pimenta, vinagre, água e sal.
Validade de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.

Molho de p

85 í 000 Unidade

Oleo de soja vegetal: Embalaqem contendo
900 ml. Envasado em garrafa plástica
resistentetransparente, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, datâ de
fabricação e validade. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

R$ 9,93 R$ 9.930,00

86 600 Cartela

alinha: Embalaqem contendo 30
unidades. Ovo branco de galinha, produto
fresco de ave galinácea, tipo grande (50
gramas), integro, tamanho uniforme e cor
branca, proveniente de avicultor com inspeção
oficial, cor, odor e sabor característico, casca
lisa, pouco porosa, sem manchas ou
sujidades, sem rachaduras, isento de podridão
e fungos. Acondicionado em embalagem
resistente de papeláo, plástico ou isopor.
Validade mínima de 20 dias a contar no ato da
entrega.

Ovo de g

R$ 17,67
R$

í 0.600,00

87 2000 Kg

Pão doce: Pesando 50 gramâs por unidade,
do tipo brioche, preparado ã partir de
matérias-primas sãs, de primeira qualidade.
lsento de matéria terrosa e parasitas, em
perfeito estado de conservação. Assado ao
ponto, sem indícios de estar mal assado ou

R$ í7,60
R$

35.í 93,33

q\

o

50 R$ 3,4í R$ 170,s0
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Kg R$ 15,26
R$

34.342,50

89 500 Unidade

Pão intêgral: Pesando 550 oramas por

unidadê. Pão de forma tipo integral. Bem
acondicionado, âssado ao ponto. No seu
rótulo deverá conter informaçáo nutricional por
porção, sobre glúten, ingredientes, data de
fabricaÇão, validade e lote. Acondicionado em
embalagem transparente, isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Produtos
or rRaRtcnçÂo PRoPRIA deverão
apresentar ficha técnica, assinâda pelo
responsável técnico e deverão estar de acordo
com o PIQ estabelecido para o produto.

R$ 9,60 R$ 4.800,00

\

#nhh
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" 
sabor desagradável, ou

presença de fungos. Sem adição de farelos e
corantes de qualquer natureza em suã
confecção. lsento de parâsita, sujidades,
larvas e material estranho. Acondicionado em
embalagem de polietileno resistente e atóxico.
Contendo na embalagem a identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, data de embalagem, peso líquido.
Fabricado no prazo máximo de 12 horas.
Validade mínima de 07 (sete) dias a contar no
ato da entrega.

88 2250

Pão francês: Pesando 50 gramas por
unidade. Formato fusiforme com adiçâo de
sal, composto de farinha de trigo especial,
água, sal, e fermento químico, preparado a
partir de matérias-primas sãs, de primeira
qualidade. lsento de matéria terrosa e
parasitas, em perfeito estado de conservação.
Assado ao ponto, sem indícios de estar mal
assado ou queimado, sem odor e sabor
desagradável, ou presenÇa de fungos. Sem
adição de farelos e corantes de qualquer
natureza em sua conÍecção. lsento de
parasita, sujidades, larvas e material estranho.
Acondicionado em embalagem de polietileno
resistente e atóxico. Contendo na embalagem
a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de
embalagem, peso líquido. Fabricado no ptazo
máximo de '12 horas. Validade mínima de 24
(vinte e quatro) horas a contar no ato da
entrega.
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Validade mínima de 7 (sete) dias a contar no
ato da entrega.

90

Peito de frango: Congelado, proveniente de
aves sadias, abatidas sob inspeção
veterinária, apresentando cor e odor
característicos. lsento de: vestígio de
descongelamento, cor êsverdeada, odor forte
e desagradável, parasitas, sujidâdês, larvas ê
qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resistente, peso líquido de 1kg,
contendo na embalagem a identificação do
produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oficiais e selo de inspeção
do órgão compêtenle e data de embalagem.
Validade mínima de 06 (sêis) mêses, a contar
da data de entrega.

R$ r5,27 R$ 4.580,00

9í 50 Kg

Peixe tipo Pintado: Congelado, em postas,
limpo, sadio, congelado, íntegros,
eviscerados, sem osso, apresentando carne
firme, elástica, cor branca, rosada e odor
característico. lsento de: vestígios de
descongelamento, livre de resíduos de
vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor
forte e desagradável, parâsitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, transparente e resistente, contendo
na embalagem a identificação do produto,
peso, marca do fabricante, prazo de validade,
carimbos oficiais e selo de inspeçáo do órgão
competente e data de embalagem. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data
de entrega.

R$ 38,93 R$ í.946,67

92 300 Kg

Pêpino: ln natura, pouca rugosidade,
procedente de espécies genuinas, sãs e
Írescas, polpa íntegra e firme. lsento de lesóes
de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superficie externa, livrê
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 4,28 Rs í.284,00

150 Kg
Pimentáo amarelo: ln natura, coloraçâo
amarela, procedente de espêcies genuínas,
sãs e frescas, polpa integra e firme. lsento de

R$ í6,93 R$ 2.540,00

\
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lesóes de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície eÍerna, livre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

94 150 Kg

Pimentâo verde: ln natura, coloração verde,
procedente de espécies genuínas, sãs e
frescas, polpa íntegra e firme. lsento de lesóes
de origem física, mecânica ou biológica
matériâ terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de ênÍermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 7,í7 R$ í.075,00

95 150 R$ 16,93 R$ 2.540,00Kg

Pacote

Polvilho Doce: Embalaqem contendo 0'1 kq
Polvilho tipo doce, coloração branca, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validâde
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

R$ 5,78 R$ 5.783,33

97 150 Kg R$ 36,63 R$ 5.495,00

98 150 Kg

Quiabo: ln natura, pouca rugosidade,
procedente de espécies genuinas, sãs e
frescas, polpa íntegra e firme. lsento de lesóes
de origem fisica, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos

R$ 9,73 R$ í.460,00

Pimentiio vermelho: ln natura, coloração
vermelha, procedente de espécies genuínas,
sãs e frescas, polpa Íntegra e firme. lsento de
lesões de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre
de enfermidades, insetos, parâsitas e larvas.

96 1000

Queijo tipo mussarela: Fresco, refrigerado,
cortado em fatias finas em torno de 209 cada,
embaladas em saco plástico resistente atóxico
e transparente. lsento de estufamento,
rachadura e mofos. Devendo ser fatiado no
dia anterior ao pedido. A embalagem deve
conter a identificaçáo do produto, validade,
data de embalo, peso líquido, marca do
fabricante. O produto deverá ter selo de
inspeção do órgâo competente. Validade
mínima de 07 (sete) dias a contar no ato da
entrega.

\
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estraníos aãeridos à superfície externa, Iivre
de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

99 1000 Pacote R§ 4.796,67

ReÍresco: Embalaoem contendo 250
Refresco êm pó, sabores diversos, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

qramas

R$ 4,80

100 100 R$ 7,03 R$ 703,00

100 Unidade
erante Sabor Cola: Embalaqem

extrato de cola, primeira linha

Refrig
litros Composto a base dentendo

102 100 Unidade
erante Sabor Guaraná: Embalaoem

contendo 02 litros. Composto a base de
extrato de guaraná, primeira linha

Refrig

R$ 4,28 R$ 2.í40,00103 500 Kg

Repolho: ln natura, fresco, firme, odor
característico. lsento de lesôes de origem
fisica, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
ansetos, parasitas e larvas.

104 300 Unidade

Rúcula: Maços padronizados. Coloração
verde escuro, frescos, folhas firmes, limpas e
brilhantes, procedente de espécies genuínas e

sãs. lsento de lesóes de origêm físicas,
mecânica ou biológicâ, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície erÍerna, insetos, parasitas, larvas.

R$ 3,63

105 500 Pacote

Sal: Embalaqem contendo 01 kq. Sal iodado
refinado, acondicionado em êmbalagem
resistente de polietileno atóxico, com
identificaÇão na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da datâ de entrega.

R$ 1,98 R$ 988,33

\

Io

Unidade
Refrigerante Laranja: Embalaoem contendo
02 litros. Composto a base de extrato de
laranja, primeira linha.

101 R$ 7,86 R$ 786,33

R$ 753,00R$ 7,53

R$ í.089,00
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Salsicha: Produto com sabor, odor e cor
característicos do produto de boa qualidade,
congelado ou resfriado*, em embalagem
transparente resistente, com fechamento à
vácuo ou outro fechamento bem lacrado, com
denominação do nome do produto, íabrrcante,
endereço, registro no Ministério da Agricultura
(SlF, IMA), data de fabricação e validade.

R$ í0,60 R$ 3.í79,00

107 100 Pacote

o: Embalaqem contendo 500
qramas. De primeira qualidade, puro, com
aspecto, cor, cheiro, sabor característicos,
isentos de sujidades, parasitas ê larvas,
devidamente acondicionados em êmbalagens
transparentes, atóxicos, limpos, não violados,
resistentes e que garantam a integridade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. Validade mínima de 06 (seis) meses
a contar da data de entrega.

Tempero Açafrã

R$ í5,23 R$ í.523,33

108 Unidade

ro Canela em Pó: Embalaoem
contendo 90 qramas. Acondicionado em
embalagem plástica transparente resistente,
com identificaÇão na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(sêis) meses a contar da data de entrega.

Tempe

R$ 406,67

í09 IUU [Jnidade R$ 3,40 R$ 340,00

50 Pacote

Tempero Colorau: Embalaaem contendo 500
qramas. Corante natural de urucum, de boa
qualidade. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data da entrega do
produto.

50 Unidade Tempero cominho: Embalaoem contendo 90 R$ 3,40 R$ í70,00

\
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100 R$ 4,07

Tempero Coentro Moído: Embalaoem
contendo 90 oramas. Desidratado, em
embalagem plásticâ transparente resistente,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de su.iidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

110 R$ í3,27 R$ 663,33

111
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oramas. Desidratado, acondacionado em
embalagem plástica transparente resistente,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
Íornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estÍanho. Validâde mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entregâ.

R$ í70,00112 Unidade

folha de louro: Embalaqem
contendo 90 qramas. Desidratado
acondicionado em embalagem plástica
transparente resistente, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

Tempero

R$ 3,40

R$ 3,40 R$ 340,00113 100 Unidade

R$ 6,00 R$ 600,00114 100 Unidade

ronto Alho e Sal: Embalaqem
contendo 300 oramas. Em embalagem
plástica resistente, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega.

Tempero p

115 Kg

Tomatê: ln nâtura. De primeira qualidade,
tamanho médio a grande, consistência firme,
pele lisa. lsento de lesôes de origem física,
mecânica ou biológica matéria tenosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades,
insetos, pârasitas e larvas.

R$ 5,55 R$ 3.328,00

N

50

Tempero orégano: Embalaoem contendo 90
qramas. Desidratado, acondicionado em
embalagem pláslica transparente resistente,
com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade.
lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

600



Comissão de

Pregão
PO§SE

50 Pacote

Uvas passas: Embalaqem contendo 200
qramas. Escura sem semente, com
identificaÇão na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 06 meses a contar da
data de entrega.

R$ 7,7í R$ 385,67

200 Unidade

Envasado em garrafa de polietileno atóxica
resistente transparente, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de
fãbricação e validade. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

Vinagre : Emba endo 750 mlemlao

R$ 3,7í R$ 742,67

R$ í.026,33118 '100 Unidade
Coador para café: De algodão, na cor
branca, cabo de madeira, com diâmetro de í 6
cm.

R$ 10,26

119 100 Unidade

Colher de sopa em aço inoxidável: lnteiriça,
tamanho médio parâ refeição, com
aproximadamente 1 ,Omm de espessura,
comprimento aproximado de 16 cm.

RS 3,96 R$ 396,33

500 R$ 4,58 R$ 2.29í,67Pacote

Colher plástica descartável para refeição:
Embalaqem contendo 50 unidades. Colher
plástica descartável conÍeccionada em
plástico resistente na cor branca ou
translúcida medindo 15 a'16 cm de
comprimento. O produto deve ser isento dê
materiais estranhos, rachaduras,
dêformações, rebarbas ou arestas. Embaladas
higienicamente em saco plástico.
Acondicionado conforme a praxe do fabricante
de forma a garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência e quantidade.

1 2 1 5000 Pacote

dêscartável 200 ml: Embalaqem
contendo í 00 unidades. Co
material poliestireno, aplicação água,
características adicionais atóxico, de acordo
com normâ ABNT, NBR 14865, peso minimo
2,20 g, cor branca.

Copo
po descartável,

R$ 6,20
R$

30.983,33

122 2000 Pacote R$ 8.300,00o descartável 50 ml: Embalagem
contendo í 00 unidades. Copo descartável,
cop R$ 4,r 5

\
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material poliestireno, aplicação café,
características adicionais atóxico, de acordo
com norma ABNT, NBR í4865, peso mínimo
0,75 g, cor branca.

600 Pacote

Copo descartável 500 ml com tampa:

descartável confeccionado em resina
termoplástica branca ou translúcida para
acondioonar bebidas quentes ou frias. Os
potes devem ser homogêneos, isentos de
materiais estranhos, bolhas, furos deformação
e não devem apresêntar sujidades internas ou
externas ou deformidades. Devem ser
acondicionados coníorme a praxe de
fabricante, de formar a garantir a higiene e a
integridâde do produto até seu uso.

nidades. Poteem contendo 25 uE mbal

R$ í5,63 R$ 9.378,00

124 100 Unidade
Faca de mesa em aço inoxidável: lnteiriça,
com aproximadamente 1 ,0 mm de espessura,
comprimento aproximado de 16 cm.

R$ 4,r0 R$ 409,67

125 100 Unidade

Filme PVC Estimável: Bobina contendo 03
!g Filme de pvc, transparente, atóxico, com
largura de 30 cm. Acondicionado conforme a
praxe de fabricante de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e
quantidade.

R$ 72,63 R$ 7.263,33

126 200 Pacote R$ 4,23 R$ 846,00

127 100
Garfo de mesa em aço inoxidável: lnteiriço,
com aproximâdemente 1,0mm de espessura,
comprimento aproximado de í6cm.

R$ 3,96 R$ 396,33

128 500 Pacote R$ 4,57 R$ 2.283,33

\

,í4nhh

123

Fósforo: Embalaoem contendo í 0 caixas com
40 unidades cada. Confeccionado em madeira
de 1a qualidade, acabamento perfeito com
ponta abrasiva, medindo aproximadamente 6
cm de comprimento total. A embalagem
deverá conter extremamentê os dados
danificados, procedência e qualidade.

Unidadê

Garfo plástico descartável para refeição:
Embalaoem contendo 50 unidades. Garfo
descartável confeccionado em plástico
resistente na cor branca ou translúcida
medindo í5 a '16 cm de comprimento. O
produto deve ser isento de materiais
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estranhos, rachaduras, deÍormações, rebarbas
ou arestas. Embaladas higienicamenle em
saco plástico. Acondicionado conforme a
praxe do fabricante de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificaÇão, procedência e
quantidade.

129 50 Unidade

GarraÍa térmica: Capacidad
Confeccionada em material plástico de boa
qualidade, com ampola de vidro, rolha
dosadora, tampa plástica, conservação de
temperatura das bebidas de no mínimo 6
horas.

e 2 litros

R$ 5í,66 R$ 2.583,í7

130 500 Pacote Guardanapo de papel, material celulose, cor
branca. Folha branca simples, resistente,
grande, embalado em pacotes de plástico.

Guardanapo : Embalaoem
x33cm

contendo 50
unidades de diâmetro 33

RS 3,56 R$ í.78í,67

1 13 200 Caixa

Marmitex em alumínio N". 09: Embalaqem

Embalagem descartável em alumínio
resistente para acondicionamento de
alimentos, redonda acompanhada de tampa
de folha de alumínio para fechamento
mecânico, Capacidade aproximada de 800 ml
e cerca de 210 mm de diâmetro e 50 mm de
altura. O material deverá ser isento de
rebarbas, arestas cortantes ou qualquer outro
defeito de fabricação que possa causar riscos
ou prejudicar sua utilização e construído de
Íorma a garantir resistência à finalidade a que
se destina. Embalada em saco plástico,
acondicionada em caixa de papelão, conforme
a praxe do fabricantê de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificaçáo, procedência e
quantidade.

Marmitex com tampan adesntendo 100

R$ 4í,30 R$ 8.260,00

132 Palito roliço em madeira de boa qualidade.
Com extremidades finas, tipo palito de dente

nidadesPalito: Embalaoem contendo 100

R$ í,70 R$ í.0í8,00

133 500 Unidede Pano de prato: Tecido 1000/0 algodão novo e R$ 7,82 R$ 3.908,33

\
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selecionado, branco, alve.;ado, com
acabamento em bainha dobrada em toda a
voltâ. Medindo aproximadamente 40 cm x 68
cm.

134 í00 Unidade

sêm íuros ou sinais de oxidação.
Acondicionado conforme a praxe do fabricante
de forma a garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência e quantidade.

Pape I Aluminio: Rolo medi

, embalado,rimento
ndo 30 cm de

laro ura e í00 m de com

R$ 52,50

135 5000 Pacote

Papel toalha na cor branca, folha dupla, 100%
fibras virgens, hidrossolúveis, medindo no
mínimo 22 cm x 20 cm, ideal para absorção de
frituras, líquidos e para pequenos serviços do
dia-a-dia.

contendo 02 rolosPapel Toalha: Embal

R$ 6,79
R$

33.966,67

IJÔ 500 Pacote

Pratos descartáveis: Embalaoem con
10 unidades. Prato descartável fun
cm de diâmetro. Acondicionado conforme a
praxe do Íabricante de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência ê
quantidade.

tendo
do de 21

R$ 3,90 R$ í.948,33

137 100 Unidade
conforme a praxe do fabricante de forma a
garantir a higiene e integridade do produto até
seu uso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência e quantidade.

metros. Acondicionado0

rovi d ro

Saco Plástico í0 Kg : Bobin
ca)em kom10 medin o40cmdela ura

rolo com I

ada 100%

R$ 54,33 R$ 5.433,33

í38 500 Caixa

Touca descartável: Embalaoe
100 unidades. Touca descartá
confeccionada em TNT (100 polipropileno
atóxico), na cor branca, tamanho único.
Acondicionado conforme a praxe do fabricante
de forma a garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência e quantidade.

m contendo
vel sanfonada

R$ 28,60

\

R$ 5.250,00

R$
í 4.300,00
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TOTAL R$ 77í.723,93

iniciando-se no dia 20 de Dezembro de 2021, às 09:00 horas,,'

Leia-se:
I

Itêm Quant. Unidade Descrição Sumária do Produto Valor irédio
Unitário

Valor Médio
Total

0'r 300 U nidade

Abacaxi: Maduro, in natura, procedente de
espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem
manchas, polpa íntegra e flrme. lsento de lesões
de origem fisica, mecânica ou biológica, matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

RS 5,45 R$'t.634,00

02 500 Kg

Abóbora câbotiá: Madura, in natura, procedente
de espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem
manchas, polpa íntegra e firme. lsento de lesÕes
de origem fÍsica, mecânica ou biológica, matéria
tefl'osa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

RS 2.íí5,00

300 Kg

Abobrinha verde: Madura, in natura, pÍocedente
de espécies genuínas e sãs, casca limpa e sem
manchas, polpa íntegra e firme. lsento de lesões
de origem fÍsica, mecânica ou biológica, matéÍia
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

RS 4,86 RS'1.459,00

04 150 Pacote

Achocolatado em pó solúvel: Embalaqem
contendo 01 ko. Preparado com ingredientes sâos
e limpo, sem farinha em sua formulaçáo, com
sabor, cor e odor característicos, acondicionado
em embalagem dê polietileno atóxico ou
embalagem aluminizada, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricaÇâo e
validade. lsento dê sujidades, parasitas e larvas.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da
data de entrega.

R$ 14,60 R$ 2.í89,50

05 1000 Pacote

Açúcar cristal: Embalaoem do 05 ko.
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de Íabricaçâo e
validade. lsento de fermentaçáo, sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Apresentando
cor, odor e sabor característicos. Validade mínima
de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

R$ 22,26 R$ 22.263,33

K

'í4nI"-

Pregão

R$ 4,23

03
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Adoçante: Embalaqem contendo 75 ml. Dietético,
lÍquido, a base de sucralose. Validade mÍnima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

Pregão

06 100 U n idade RS 11,26 R$ í.126,33

07 300 Unidade

Alface americana: Maço padronizado, in natura,
coloraÇâo verde, frescos, folhas firmes, limpas e
brilhantes, procedente de espécies genuínas e sãs
lsento de lesÕes de origem fisicas, mecânica ou
baológica, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas, larvas.

R$ 4,99 RS 1.498,00

08 300

ce cÍespa: MaÇo padronizedo, in natura,
coloraçáo verde, frescos, folhas firmes e crespas,
limpas e brilhantes, procedente de espécies
genuínas e sâs. lsento de lesÕes dê origem fÍsicas,
mecânica ou biológica, substàncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
supeíície externa, insetos, parasitas, larvas.

Alfa

R$ 4,99 R$ 1.498,00

09 100 Unidade

Alface lisa: Maço padronizado, in natura,
coloraçáo verde, frescos, folhas firmes, limpas e
brilhantes, procedente de espécies genuínas e sãs
lsento de lesôes de origem fÍsicas, mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externâ,
insetos, parasitas, larvas.

RS 4,49 R$ 449,33

10 250

Alho Nacional: ln natura, os dêntes devem estar
bem definidos, limpos, Íirmes, sem manchas e livre
de broto. lsento de lesôes de origem física,
mecânica ou biológica, matéria lerrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 28,80 R$ 7.199,17

't1 500 Caixa

Amido de milho: Embalao
oramas, tipo '1, sob a forma de pó Íino, coí branca,
sabor e odor característicos, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas. Acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e valadade. lsento de: matéria
terrosa, parasitas, larvas, material estranho sem
umidade, fermentaçâo ou ranço. Validade mÍnima
dê 06 (seis) meses, a conlaÍ da data de enkega.

em contendo 500

R$ 6,79 R§ 3.396,67

150 Kg R$ 28,26 RS 4.239,s0

Comissão de

U n idade

Kg

12

Apresuntado: Fatiado e refrigerado, fatias finas
em torno de 20 gramas cada. Deverá apresentar
coloraÇâo, odor e aspectos caracteristicos.
Contendo na embalagem a identiflcação do
produto, peso, marca do fabricante, prazo de
validade, carimbos oÍiciais e selo de inspeçáo do
órgão competente e data de embalagem. Validade
mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de
entrega.

\
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300 Pacote

Arroz intêgral tipo 1: Embalaoem contendo 0'l ko,
grãos selecionados, Iongos e inteiros, isento de
sujidades e materiais estranhos acondicionado em
embalagem plástica, sendo plásticos transpârentes
e atóxicos, limpos e náo violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deve conter
externamente os dados de identificaÇão e
procedência, informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantadade do produto.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da
data de entrega.

R$ 7,55 R$ 2.264,00

14 1400 Pacote RS 27,58 R$ 38.616,67

15 600 Caixa

Aveia em flocos finos: Embalaoem
oramas. com identificaçáo na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaçáo e validade.
Embalagem resistente de polietileno atóxico, isento
de sujidades, parasitas, larvas e mâterial estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da
data de entrega.

contendo 500

R$ í3,43 RS 8.058,00

150 Unidade

Azeite de Oliva Extra Virgem:
contendo 01 litro, de vidro ou enlatado, com
identificação na êmbalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricaçâo e validade. Validade mÍnima de
06 (seis) meses, a contar da data de entrega.

Embalaoem

R$ 9.549,50

17 1000 U n idade

Azeitona verde sem caroço: Embalaoem
contendo '150 oramas. Frutos em conserva. Cor,
odor e sabor caracteristicos. Acondicionado em
embalagêm de vidro ou enlatado com identificaÇáo
na embalagem (rótulo) valor nutricional, data de
fabricaçâo e vâlidade. lsento de mofos ou materlal
estranho. Validade mínima de 06 (seas) meses, a
conlar da data de enkega.

R3 10,53 R$ 10.530,00

18 200 Kg

con: Resfriado, industrializado, de 1a qualidade
O produto deve apresentar as características
normais de conservaÇão, estando isento de
sujidades de qualquer natureza, parasitas e
bolores. Acondicionado em embalagens que

resentar rótulo com as devidas

Ba

devem a

R9 6.379,33

K

Comissão de

Arroz tipo 1: Embalaqem contendo 05 kq. gráos
selecionados, longos e inteiros, isento de su.jidades
e materiais estranhos acondicionado em
embalagem plástica, transparente e atóxica, limpa
e não violada, rêsistente que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo. A
êmbalagem deve conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto. Validade mínima de 06 (seis) meses, a
contar da data de entrega.

to R$ 63,66

R$ 31,90
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oo produto. Prazo de vatidade
mínimo de 10 (dez) dias a partir da data de
entrega.

19 Kg

Banana prata: ln natura, procedente de espécie
genuina e sã, fresca, com grau de maturaçâo
adequado para o consumo, sem apresenlar avarias
de cesca. lsento de lesôes de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas ê larvas.

RS 5,01 RS 2.506,67

20 s00 Kg

Batata doce: ln natura, com a polpa intacta e
limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedente
de espécies genuÍnas e sãs, fresco. lsento de
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem
manchas êsveÍdeadas e llvre de broto.

RS 5,36 R$ 2.680,00

21 600 Kg

Batata inglesa: ln natura, com a polpa intacta e
limpa, firme, lisa, de tamanho uniforme, procedênte
de espécies genuinas e sãs, fresco. lsento de
matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfÍcie externa, livÍe de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e livre de broto.

R$ 5,63 RS 3.378,00

22 50 Pacote

sabor, odor e textura característicos do produto, de
boa qualidade. embalagem transparente, primáraa,
própria, fechada a vácuo, constando identiÍlcaçáo
do produto, inclusive classificaçáo ê a marca, nome
e endereço do fabricante e a data da fabricaçáo e
validade minima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

Batata pa comlha: Embalaoem contendo 1 kq.

R$ 32,33

23 600 Kg

Beterraba: ln natura, procedente de espêcies
genuÍnas e sãs, fresca, casca lisa e firme. lsenta
de broto, lesÕes de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos adeÍidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 4,69 R$ 2.8í6,00

24 1000 Pacote

lvilho tradicional: Embalaqem
contendo 500 oramas. Com ingredientes básicos:
águâ, leite, óleo e polvilho azedo. Acondicionado
em embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente de dupla face, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabracaçáo e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

Biscoito de po

R$ 16.930,00

25 1000 R$ 6,30 RS 6.29ô,67

s\

500

RS í.6í6,33

R§ 16,93

Pacôte Biscoito doce tipo Maria ou Maisena:
Embalaqem contendo 400 aramas. De sabor. coí e
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odor característicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente de dupla face, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricaçáo e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de
entrega.

26 '1000 Pacote

contendo 400 oramas. De sabor
característicos, textura crocante, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente de dupla face, com identificaçáo na
embalagem (rótulo) dos ingredienles, valor
nutricional, pêso, fornecedor, data de fabricaçáo e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

Biscolto doce tipo Ro6quinha: Embalaoem
, cor e odor

RS 6.330,00

27 1000 Pacote

Biscoito salgado tipo CÍeam CÍacker:

característicos, textura crocante, acondicionado em
embalagem Íesistente de polietilêno atóxico
transparente de dupla face, com identiícaÇâo na
embalagem (rótulo) dos ingredientês, valor
nutricional, peso, Íornecedor, data de fabricação e
validade. lsênto de sujidades, parasitas, larvas e
materaal estranho. Valjdade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

De sâbor, cor e odordo 4000Embalaoem

RS 6.063,33

28 500 Pacote

Biscoito salgado tipo lnteg

característicos, textura crocante, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno atóxico
transparente de dupla face, com identiÍcaÇão na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricaonal, peso, fornecedor, data de fabricaçâo e
validade. lsento de su.iidades, parasitas, larvas e
materiel estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

ral: Embala,qem
De sabor, cor e odorcontend o 400q

R$ 9,26 R$ 4.631,67

29 2500 Pacote

Café em pó tipo 1: Embalaqem conten o 250

R$ íí,73 RS 29.325,00

30 1500 Kg Carne bovina êm biÍes: De 'lâ, resfriada
Proveniente de animais sadaos, abatidos sob

R$ 39,30 RS 58.950,00

K

Comissão de

RS 6,33

R$ 6,06

oramas. Tradicional, torrado e moído, com
certiflcado de selo de pureza ABIC, acondicionado
em embalagem de polietileno resistente, atóxica,
tipo almofada, com identaficação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaçáo e validade. lsento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mÍnima de 06 (seis) meses, a contar da
data de entrega.
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inspeÇão veterináraa, devendo apresentar
coloraÇão vermelho-vivo, odor característico e
aspecto própno, não amolecido e nem pegajoso
lsento de vestígios dê descongelamento, excesso
de gordura, cartilagem e aponeurose, coloraçáo
arroxeada, acinzentada e esverdêada, odor Íorte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado
em embalagens que devem apresentar rótulo com
as devidas especificações do produto. Prazo de
validade mÍnimo de 03 (três) dias a partir da data
de entrega.

31 1500 Kg

Carne bovina êm cubos: De 2u, resfriada.
Proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeçáo veterináÍia, devendo apresentar
coloração vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio. não amolecido e nem pegajoso.
lsento de vestígios de descongelamento, excesso
de gordura, cartilagem e aponeurose, coloração
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, suJidades, larvas e
qualquer subslância contaminante. Acondicionado
em embalagens que devem apresentar rótulo com
as devidas especificaçÕes do produto. Prazo de
validade mínimo de 03 (três) dias a partir da data
de entrega.

R$ 36,20 RS 54.292,50

32 '1500 Kg

Carne bovina moída: De 2,, resfriada
Proveniente de animais, sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, devendo apresentar
coloraÇão vermelho-vivo, odor característico e
aspecto próprio. nâo amolecido e nem pegajoso.
lsento de vestigios de descongelamênto, excesso
de gordura, cartilagem e aponeurose, coloraçâo
arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sulidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado
em embalagens que devem apresentar rótulo com
as devidas especiícaÇÕes do produto. prazo de
validade mínimo de 03 (três) dias a partir da data
de entrega.

R§ 36,20 RS 54.292,50

JJ 1000 Kg

Carne Bovina tipo Costêla: Em tiras, resfriada, no
máximo 10% de sebo e gordura. Proveniente de
animais, sadios, abatidos sob lnspeção vetêrinária,
devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor
característico e aspecto próprio, não amolecido e
nem pega.ioso. lsento de vestígios de
descongelamento, cartilagem e aponeurose,
coloração aÍroxeada, acinzentada e esverdeada,
odor Íorte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagens que devem
apresentar rótulo com as devidas especificaçÕes

roduto. Prazo de validade mínimo de 03do três

\

RE 34,20 R$ 34.195,00
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dias a partir da data de entrega

34 600 Kg

Cêbola: Branca, fresca, in natu[a, com as
extremidades firmes, cor brilhante, haste bem
seca. lsento de broto, enfeÍmidades, lesôes de
origem fÍsica, mecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas.

R$ 4,88 RS 2.928,00

35 600 Kg

Cenoura: Cor larania-vivo, in nalula, procedente
de espécies genuÍnas e sâs, frescas, firme, lisa,
sem rugas, de eparência fresca. lsento de brotos,
lesôes de origem física, mecânica ou biológica
matêria terrosa, sujidades ou ôorpos estranhos
aderidos à superfície exlerna, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 4,96 R$ 2.978,00

Jb 100 Lata

ereal infantil sabor multicereais: Acondicionado

probiótico, contendo como ingredientes: Farinha
pré cozida de trigo, milho enriquecida e arroz,
contendo carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, premix vitamínico (Vitamina C, niacina,
vitamine E, ácido pantotênico, vitamina A, 81, 86,
ácido fólico e vitamina D, fumarato ferroso e sulfato
de zinco. Com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaÇão e validade. lsento
de material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

as. Cereal inÍantil comem latas contendo 400 oram
c

RS 16,40 R$ 1.640,00

600 Caixa

Chá - Sabor Camomila: Caixa contênd
sachês. com validade mÍnima de 01 (um) ano,
contando a partir da entrega pelo fornecedor, com
identificaÇáo do fabricante e registro da data de
fabricaçâo estampada no rótulo da embalagem.

o 10

RS 4,65 R$ 2.788,00

38 600 Caixa

Chá - Sabor Ewa Doce: Caixa contendo 1O
sachês. com validade mínima de 01 (um) ano,
contando a partir da entrega pelo fornecedor, com
identificaçáo do fabricante e registro da data de
fabricação estampada no rótulo da embalagem.

R$ 4,65 R$ 2.788,00

'lo 600 Caixa

Chá - Sabor Hortelã: Caixa
com validade mÍnimâ de 01(um) ano, contando a
partir da entrega pelo fornecedor, com identificação
do fabricante e registro da data de fabricaçâo
estampada no rótulo da embalagem.

confe ESndo 10 sach

RS 4,65 RS 2.788,00

40 800 Unidade

Cheiro verde: Maço padÍonizado, in natura,
fresco, com coloraçáo verde escuro, procedente de
espécies genuínas e sãs. lsento de lesÕes de
origem fÍsica, mecânica ou biológlca, substâncias
terrosas, sujadades ou corpos estranhos aderidos à
supeíície externa, insetos, parasitas e larvas.

R$ 4,16 RS 3.328,00

\
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41 600 Kg

PO§SE
Chuchu: ln natura, pouca íugosidade, tamanho
médio, procedente de espécies genuínas, sás e
frescas, polpa íntegra e Íirme. lsento de lesões de
origem física, mecànica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

R$ 6,26 RS 3.756,00

42 100 Pacote

Côco Íalado: Embalaqem contendo 01 ko. Seco
sêm açúcar. Deverá ser elaborado com
êndosperma procedente de frutos sãos e maduros
não poderá apÍesentar cheiro alterado ou rançoso,
com aspectos de fragmentos soltos e de coÍ
branca. Parcialmente desengordurado com teor
mínimo de lipídio de 3 g em 100 g.

R$ 31,93 R$ 3.193,00

43 50 Lata

Complemento alamentar para adultos:

em sua composição: leite desnatado em pó,
maltodextrina, leite integral em pó. aÇúcer,
vitaminas (A, C, D, E, 812, tiamina, riboflavina,
nicotinamida, piridoxina, pantotenato de cálcio) e
sulfato ferroso.

Em pó, tendoEmbalaoem contendo 400 oramas.

RS 72,45 R$ 3.622,50

44 Lata

Complemento alimentar paÍa crianças:

em sua composiçáo: sacarose, maltodextrina, leite
em pó desnatado instantâneo (leite em pó
desnatado e emulsificante lecitana de soja), fosfato
de cálcio, fosfato de magnésio, ascorbato de sódio,
sulfato de zinco, acetato de dl-alfa tocoferil, ferro
carbonil, niacinamida, sulfato de manganês,
palmitato de retinil, gluconato de cobre,
pantotenato de cálcio, vitamina 812, cloridrato de
tiamina, vitamina K1 , cloridrato de piridoxina, iodeto
de potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina,
cloreto de cromo, molibdato de sódio, biotina,
selenito de sódio, aromatizante e estabilizante
carragena. Sem glúten.

Em pó, tendoEmbalaqem contendo 380 qramas

R$ 82,90 R$ 8.290,00

45 500 U n idade

Couve: Maço padronizado, in natura, coloraçáo
verde, fresco, Íolhas firmes, limpas e brilhantes.
Procedente de espécies genuínas e sãs. lsento de
lesÕes de origem físicas, mecânica ou biológica,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfÍcie externa, insetos,
parasitas, larvas.

R$ 2.246,67

46 800 Kg

Coxa e Sobrecoxa: Congelado, proveniente de
aves sadias, abatidas sob inspeçáo veterinária,
apresentando cor e odor característicos. lsento de
vestÍgio de descongelamento, cor esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resistente, contendo na emba ema

R§ 14,26 RS 11.410,67

K

100

Rs 4,49
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identificaÇão do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgâo competente e data de
embalagem. Validade mínima de 60 (sessenta)
dias. a contar da data de entrega.

47 150 Caixa

Creme de leite: Embalaoem contendo 0'l litro. Cor,
aroma e odor caracleristico, náo rançoso, com
25% de gordura, acondacionado em embalagem
Tetra Pak, com identificaçâo na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaçáo e validade. O
produto deverá possuir selo de inspeção do órgâo
competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.

RS 2.789,50

48 800 Lata

rvilha: Embalaoem contendo 200 oramas. em
conserva, a base de: ervilha, água e sal. Sem
conservantes, com identificaçáo na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaÇáo e validade. lsento
de material estranho. Validade mÍnima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

E

RS 3,41 R$ 2.728,00

49 800 Unidade

Extrato de tomate: Embalaoêm
qramas. lsento de sujidades e fermentaçáo. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, inÍormaÇáo
nulricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. O
produto deverá a presentar validade minima de 06
(seis) meses a partir da datâ de entrega.

contendo 340

RS 4,í2 R$ 3.298,67

50 Pacote

contendo 01 ko. Grupo. seca, subgrupo: fine,
classe: branca. Obtido das raÍzes de mandioca
sadias, devidamente, acondicionada em
embalagem de polaetileno atóxico transparente,
com identlflcação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho, não podendo
apresentar-se úmida, fermentada ou ranÇosa.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

Farinha de mandioca tipo 1: Ellbalaqem

RS 5,93 R$ 2.370,67

51 300 Pacote

FaÍinha de trigo intêgral tipo
contendo 01 kq. Fabracada a partir de grãos de
trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e
parasita e em perfeito estado de conservação. Sêm
apresentar umidade, fermentaçâo ou ranço.
Acondicionada em embalagem atóxica, com
identificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de Íabricaçáo e validade. lsento de sujidades,

larvas e material estranho. Validade

1: Embalaoem

rasitas

R$ 7,26 R$ 2.179,00

q§

Rt 18,60

400
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minima-ae oáiseis) meses a contar da data de
entrega.

52 1000 Pacote

Xg Fabricada a partir de grãos de trigo sãos e
limpos, isentos de matéria terrosa e parasita ê em
perÍeito estado de conservação. Sem apresentar
umidade, fermentação ou ranço. Acondicionada em
embalagem atóxica, com identificaÇão na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricaçáo e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mÍnima de 06 (seis)
meses a contar da data dê entrega.

FaÍinha de trigo tipo 1: Embalaoem contendo 0'l

R$ 4,49 R$ 4.490,00

53 1500 Kg

ão caÍioca tipo 1: Embalaoem contendo O1

!g Constituído de grâos lnteiros, com cheiro e
características próprias, isento de material terroso,
sujidades e mistura de outras variededes e
espécies, em plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem devêrá conter
externamente os dados de identificaÇão e
procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.

Feij

R§ 9,79 R§ 14.690,00

54 1500 Kg

ConstituÍdo de gráos inteiros, com cheiro e
Feijão preto tipo 1: Embalaoem contendo 01 ko.

R$ í0,76 R$ í6.145,00

55 200 Pacote

ermento biológico seco: Embalaoem contendo
Fermento biológico desidratado

(Saccharomyces cerevisiae) e emulsificante
monoestearato de sorbitana. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega.

500 qram as.
F

R$ 21,20 R$ 4.240,00

300 Unidade
Acondicionado em embalagem de

polietileno atóxico, com ldentificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de Íabrica

Fermento êm pó q
mas

uímico: Embalaoe contendo
100 o

ãoç
va dad e ntoSE Sde U dad itaras S rvaa es

R$ 4,29 R$ í.287,00

q\

caracterÍsticas próprias, isento de material terroso,
sujidades e mistura de outras valiedades e
espécies, em plásticos tÍansparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentês que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter
externamênte os dados de identificaçâo e
procedência, informaÇáo nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega.

56
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material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

57 200 Pacote

Flocos de arroz: Embalaoem contendo 500
qramas. Acondicionado em embalagem
transparente de polietileno atóxico, não violado,
resislente, com identaficaçáo na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaçáo e validade. lsento
de sujrdades, parasitas, larvas e material estranho
Validade mínima de 06 (seis) mêses a contar da
data de entrega.

R§ 5,08 RS 1.016,67

58 3000 Pacote

contendo 500 oramas, de polietileno atóxico,
transparente, limpo, náo violado, resistente, com
identificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, Íornecedor,
data de Íabricaçáo e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mÍnima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

Flocos de milho tipo flocão: Embalaoem

RS 3,62 R§ 10.870,00

59 12 Lata

ula lnÍantil APTAMIL A.R.: Embat
contendo 400 oramas. lngredientest Leite em pó
desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma,
óleo de canola, ôleo de coco, óleo de girassol),
mallodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C,
taurina, cloreto de colina, sulfato ferroso, sulfato de
zinco, vitamina E, niacina, vitamina A, sulfato de
cobre, D-pantotenato de cálcio, ácido fólico, sulfato
de manganês, vitamina 812, betacaroteno, D-
biotina, vitamina D, vitamina B l, vitamina 86,
iodeto de potássio, vitamina K e espessante goma
jatai. Acondicionados em latas, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, Íornecedor, data de fabricação e
validade. lsento de material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

aqemFórm

R$ í.2í2,00

60 Kg

nteiro: Congelado, proveniente de aves
sadias, abatjdas sob inspeção veterinária,
apresentando cor e odor caÍacterísticos. lsento de
vestí9io de descongelamento, cor esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância contaminante.
Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, resistente, contendo na embalagem a
jdentificação do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgâo competente e data de
embalagem. Validade minima de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de entrega.

Frango i

Ri 'r2,28 R$ 24.560,00

61 500 Pacote RS 5,41 RS 2.705,00

q\

RS í01,00

2000

Fubá dê milho tipo 1: Embalaqem contendo O1



Comissão de

POSSE
Xg Produto obtido da moagem do grão de milho.
Lampo, isento de matéria terrosa e parasita. Não
podendo apÍesentar umidade, fermentação ou
ranço. Acondicionado em embalagem de
po[etileno atóxico, com rdentificaçâo na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de Íabricação e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Pregão

62 500

Sabores diversos, com identificaÇão na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaÇâo e validade. lsento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima dê 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

tendo 35 oramas.em conGelatina em pó: Embala

R$ 2,42 RS 1.211,67

63 200 Kg

: ln natura, pouca rugosidade, procedente de
espécies genuinas, sâs e frescas, polpa íntegra e
flrme. lsento de lesôes de origem física, mecânica
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enÍermadades, insetos, parasitas e larvas.

Jitó

R$ 10,60

64 600

aranra: ln natura, procedente de espécies
genuínas e sãs, frescas, com grau de maturaçáo
adequado para o consumo, sem apresentar avarias
de casca. lsento de lesÕes de origem física,
mêcânica ou biológica matéria teÍrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

L

RS 3,62 R$ 2.174,00

65 Lata

Leite condensado: Embalao
qramas. Acondicionado em latas limpas, isentas de
ferrugem, náo amassadas, não estufadas,
resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, informaçÕes nutÍicional, número de
lote, data de validade. Validade mínima de 06
(seis) meses a contar da data de entrega.

do 395em

R$ 5,83 R$ í.749,00

bt) 2000 Litro

Leite desnatado: Embalaoem
Cor, aroma e odor caracterÍstico, não rançoso,
acondicionado em embalagem Tetra pak, com
identiícaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. O produto deverá
possujr selo de inspeção do órgão competente.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

contendo 01 litro.

R$ 5,00 R$ 9.993,33

67 3000 LiÍo
Lêate integral: Embalaqem contendo 01 latro. Cor,
aroma e odor característico, náo rançoso,
acondicionado em em em Tetra Pak, com

R$ 4,54

q§

{1
o

Caixa

R§ 2.119,33

Kg

300

R$ 13.630,00
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identiÍicaçâo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, Íornecedor,
data de fabricaçáo e validade. O produto deverá
possuir selo de inspeção do órgão competente.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

68

Limão Thaiti: ln natura, procedente de espécie
genuÍna e sã, Íresca, com grau de maturaçáo
adequado para o consumo, sem apresentar avarias
de casca. lsento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfÍcie externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 5,53 R$ 1.106,00

69 Kg R$ 35,63 RS 10.689,00

70 500 Kg

Linguiça toscana: Tipo toscano com carne suína,
congelado, com cor, sabor e odor característicos
do produto de boa qualidade, embalagem
transparente à vácuo ou embalada em sacos
plásticos transparentes, resistentes e bem
lacrados, com denominaçáo do nome do produto,
fabricante, endereço, registro no Ministério da
Agricultura (SlF, IMA OU StM), data de fabricação
e validade. Prazo de validade mínimo de 10 (dez)
dias a partir da data de entrega.

R$ 19,90 R$ 9.948,33

71 Kg

n natura, com grau de maturaçâo adequado
para o consumo, casca firme sem avarias, polpa
firme com aparêncaa Íresca e macia, procedente de
espécie genuína ê sâ, Íresca. lsento de lesôes de
origem física, mecânica ou biológica matéria
terÍosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externâ, livre de enÍermidades, insetos.
parasitas e larvas.

illaçã: I

R$ 7,69 R$ 3.846,67

72 800 Pacote

MacaÍrão cortado tipo 1: Embalaoem contendo
500 oramas. Enriquecido com ferro e ácido fólico,
pacote transparente polietileno atóxico e resistente
De boa qualidade, com identificaçâo na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, velor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricaçâo e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

R$ 3,69 R$ 2.954,67

73 800 Pacote iracarrão espaguete tipo
uecido com ferro e

í: Embalaqem
do 500 ram Enri

R$ 3,53 R$ 2.821,33

e\

Comissão de

200 Kg

300

Linguiça calabresa: ResÍriado, industrializado, de
1' qualidade. O produto deve apresentar as
caracteristicas normais de conservaçâo, estando
isento de sujidades de qualquer natureza, parasitas
e bolores. Acondicionado em embalagens que
devem apresentar rótulo com as devidas
especificaçôes do produto. Prazo de valadade
mínimo de 10 (dez) dias a partir da data de
entrega.

500
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a"iOo ií"o, iácote transparente potietiteno atóxico
e resistente. De boa qualidade, com identiÍicação
na embalagem (rôtulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de Íabracação e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de êntrega.

74 600 Pacote RS 4,03 R$ 2.416,00

200 Pacote

Macarrão para lasanha tipo
contendo 500 oramas. Enriquecido com Íerro e
ácido fólico, pacote transparente polietileno atóxico
e resistente. De boa qualidade, com identiÍicaçáo
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. lsento de sujidades, paÍasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de enkega.

1: Embalaqem

R$ 9,53 R§ í.906,00

76 '1000 Pacote

Enriquecido com ferro e ácido fólico,
pacote transparente polietileno atóxico e resistente
De boa qualidade, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de Íabricaçáo e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mÍnima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

llacarrão parafuso tipo 1: Embalaoem
mas

contendo
500 o

R$ 3.526,67

300 Unidade

Tipo cremosa, composta de água, óleo vegetal,
amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar,
vinagre, sal, suco de limão, conservador sorbato de
potássio, estabilazantesi goma guar e goma
xantana, acidulantes: ácido lático e ácido cítrico,
antioxidantes: EDTA. Com identiÍicaçâo na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. lsento de su.jidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

q ra mascontendo 500Maionese: Embala

R$ 9,46 Rt 2.838,00

200 Kg

o Formosa: ln natura, apresentando
maturação média (de vez), polpa Íirme ao toque,
sem apresentar avarias de casca, procedente de
espécie genuína e sã, fresca. lsento de lesôes de

Mamã

em física mecânica ou bio ica matéria

R$ 6,76 Rt 1.352,67

\

Macarrâo integral parafuso tipo ,l: Embalaoem
contendo 500 qramas. Enriquecido com ferro e
ácido fólico, pacote transparente polietileno atóxico
e resistenle. De boa qualidade, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

RS 3,53

77

78



---â

r 1ffi n{r Pregão
PO§SE
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos.
parasitas e larvas.

79 600 Kg

andioca: ln natura, tenro (macio), graúdo,
procedente de êspécies gênuínas e sâs, frescas,
ter atingido o grau de evolução e maturação, polpa
íntegra e firme. lsento de lesões de origem fÍsica,
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfÍcie externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

M

RS 5,79 R$ 3.476,00

80 600 U n idade

argarina: Embalaoem contendo 01 ko. Cremosa,
com sal, teor lipÍdico de 65% a 85%. Não deve
conter em sua composição gordura do tipo trans.
Embalada em pote plástico resistente, com
proteçáo interna pós tampa (lacre), com
adentificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricaçáo e validade. lsento de suJidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

M

R$ í3,43 R$ 8.056,00

81 600 Kg

ancia: ln natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, casca firme sem
avarias, polpa Íirme de coloração vermelha com
aparência fresca e macia, procedente de espécie
genuÍna e sá, fresca. lsênto de lesões de origem
fÍsica, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à
supeíície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

Mel

R$ 3,16 Rt 1.894,00

82 300

oramas. Milho para preparo de canjica,
acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico transparente, com identiÍicação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de Íabricação e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Milho paÍa canj ica: Embalao em contendo 500

R$ 5,19 R$ í.558,00

83 1000 Lata

Em conserva, a base de milho, água e sal. Sem
conservantes, com adentificaÇáo na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricaÇão e validade. lsento
dê material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Milho verde: 00 qramasm contendo 2Embele

R$ 3,34 R$ 3.343,33

84 100 Unidade

e pimenta: Embalaqem contendo 150 ml.
lngredientes: pimenta, vinagre, água e sal.
Validade de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.

Molho d

R$ 5,32 RS 532,00

Comissão de

Pacote

K



Àfi[--l*
In llli lli\,a:ílll(rt^ Éur.tctt^! oa

rcssE- :,rrt .. j-:r: .2í

Comissão de
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85 1500 Unidade

Óleo de soia vegetal: Embalaoem contendo 900
!d. Envasado em garraÍa plástica resistente
transparênte, com identificaçáo na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

RS 9,28 R$ í3.915,00

86 600 Cartela

alinha: Embalaqem contendo 30
unidades. Ovo branco de galinha, produto fresco
de ave galinácea, tipo grande (50 gramas), íntegro,
tamanho uniforme e cor branca, proveniente de
avicultor com inspeçáo oíicial, cor, odor e sabor
característico, casca lisa, pouco porosa, sem
manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento de
podridão e fungos. Acondicionado em embalagem
resistente de papeláo, plástico ou isopor. Validade
mínima dê 20 dias a contar no ato da entrega.

Ovo de g

R$ í5,26 R$ 9.158,00

87 2000 Kg

eo doce: Pesando 50 gramas por unidade, do
tipo brioche, preparado a partir de matérias-primas
sãs, de primeira qualidade. lsento de matéria
terrosa e parasitas, em perfeito estado de
conservaçáo. Assado ao ponto, sem indícios de
estar mal assado ou queimado, sem odor e sabor
desagradável, ou presença de fungos. Sem adição
de farelos e corantes de qualquer natureza em sua
confecçáo. lsento de parasita, sujidades, larvas e
material estranho. Acondicionado em embalagem
de polietileno resistente e atóxaco. Contendo na
embalagem a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validadê, data de embalagem,
peso líquido. Fabricado no prazo máximo de 12
horas. Validade mínima de 07 (sete) dias a contar
no ato da entrega.

P

RS 20,60 R$ 41.200,00

88 2250 Kg

Pão francês: Pesando 50 gramas por unidade
Formato fusiforme com adiÇáo de sal, composto de
Íarinha de trigo especial, água, sal, e fermento
químlco, preparado a partir de matérias-primas
sãs, de primeira qualidade. lsento de matéÍia
terrosa e parasitas, em peÍeito estado de
conservação. Assado ao ponto, sem indícios de
estar mal assado ou queimado, sem odor e sabor
desagradável, ou presença de fungos. Sem adiçáo
de farelos e corantes de qualquer naturezâ em sua
confecção. lsento de parasita, sujidades, larvas e
material estranho. Acondicionado em embalagem
de polietileno resistente e atóxico. Contendo na
embalagem a identiÍicaçâo do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de embalagem,
peso lÍquido. Fabricado no prazo máximo de 12
horas. Validade mÍnima de 24 (vinte e quatro)
horas a contar no ato da entrega.

R$ 20,60 R$ 46.342,50

o\
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500 U n idade

Pão integ ral: Pesando 550 oramas por unidade
Páo de forma tipo integral. Bem acondicionado,
assado ao ponto. No seu rótulo deverá conter
informação nutricional por porÇáo, sobre glúten,
ingredientes, data de fabricaçâo, validade e lote.
Acondicionado em embalagem transparente, isento
de sujidades, parasitas, laÍvas e material estranho.
Produtos DE FABRTCAÇÁO pRôpRtA deverão
apresentar ficha técnica, assinada pelo
responsável técnico e deveráo estar de ecordo
com o PIQ estabelecido para o produto. Validade
mínima de 7 (sete) dias a contar no ato da entrêga.

R$ 13,90 R$ 6.950,00

90 500 Kg

Peito de fÍango: Congelado, proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção veterinária,
apresentando cor e odor característicos. lsento de
vestígio de descongelamento, cor esverdeada,
odor forte e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas ê qualquer substâncja contaminante.
Acondicionado êm embalagem de polietileno
atóxica, resistente, peso líquido de 1kg, contendo
na embalagem a identificação do produto, peso,
marca do fabricante, prazo de validade, carimbos
oÍiciais e selo de inspeçâo do órgâo competente e
data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

R$ í6,26 R$ 8.131,67

91 100 Kg

Peixe tipo Pintado: Congelado, em postas, limpo,
sadao, congêlado, íntegros, eviscerados, sem osso,
apresentando carne firme, elástaca, cor branca,
rosada e odor caracterÍstico. lsento de: vestígios
de descongelamento, livre de resíduos de vísceras,
líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasilas, sujidades, larvas e
qualquer substância contaminante. Acondicionado
em embalagem de polietileno atóxica, transpeÍente
e resistente, contendo na embalagem a
identificaçáo do produto, peso, marca do
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e
selo de inspeção do órgão competente e datâ de
embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de entrega.

R§ 39,30 RS 3.929,67

92 300 Kg

Pêpino: ln natura, pouca rugosidade, procedente
de espécaes genuínas, sás e frescas, polpa Íntegra
e flrme. lsento de lesóes de origem física,
mecànica ou biológica matéria teÍrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

R$ 4,96 R$ í.489,00

o't 150 Kg

o amarelo: In natura, coloraÇâo amarela,
procedente de espécies genuínas, sãs e frescas,
polpa íntegra e firme. lsento de lesÕes de origem
física, mecânica ou biológica matéraa terrosa,
sujadades ou corpos estranhos aderidos à

rna, livre de enfermidades, insetos.

Pimentã

SU rfície exte

R$ 21 ,26 RS 3.189,50

s\

89
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94 150

Pimentiio verde: ln natura, coloraçáo verde,
procedente de espêcies genuínas, sâs e frescas,
polpa íntegra e Íirme. lsento de lesôes de origem
fÍsica, mecânica ou biológica matéria terrosa,
sujidadês ou corpos estranhos aderidos à
superfÍcie externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

Rs 9,93 RS't.489,50

95 150 Kg

Pimentiio vermelho: ln natura, coloração
vermelha, procedente de espécies genuínas, sãs e
frescas, polpa íntegra e firme. lsento de lesôes de
origem física, mecânica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superíície externa, livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

RS 21,26 RS 3.í89,50

96 1000 Pacote

Polvilho Doce: Embalaoem c
Polvilho tipo doce, coloraçáo branca, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricaÇão e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

ontendo 01 kq

R$ 6,26 R$ 6.263,33

97 150 Kg

Queüo tipo mussarela: Fresco, refrigerado,
cortado em fatias finas em torno de 209 cada,
embaladas em saco plástico resistente atóxico e
transparenle. lsento de estufamento, rachadura e
mofos. Devendo ser fatiado no daa anteÍior ao
pedido. A embalagem deve conter a identificação
do produto, validade, data de embalo, peso líquido,
marca do Íabricante. O produto deverá ter selo de
inspeÇão do ór9áo competente. Validade mínima
de 07 (sete) dias a contar no ato da entrega.

R$ 40,30 R$ 6.044,50

98 150 Kg

uiabo: ln natura, pouca rugosidade, procedente
de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa integra
e firme. lsento de lesÕes de origem Íísica,
mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
livre de enfermadades, insêtos, parasitas e larvas.

o

R§ 1.789,s0

oo 1000

Refresco em pó, sabores diversos, com
identiÍicaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabÍicaçáo e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

Refresco: qramasem contendo 250aEmb

RS 4,74 R§ 4.743,33

100 100 U n idade Refrigerantê Laranja: Embalaqem contendo O2
to a base de extrato de laran a,litros. Com

RS 8,06 RS 806,00

h
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R$ 1í ,93

Pacote
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101 100 Unidade
Refrigerante Sabor Cola: Embalaqem contendo
02 likos. Composto a base de exkato de cola,
primeira linha.

RS 8,73 R$ 872,67

102 '100 U n idade R$ 8,13 Rs 812,67

103 500 Kg

Repolho: ln natura, fresco, firme, odor
característico. lsento de lesôes de origem física,
mecânica ou biológica matéria terÍosa, su.iidades
ou corpos estranhos aderidos à supeíÍcie externa,
livre de enfermidades, ansetos, parasitas e larvas.

R$ 2.396,67

104 500 Unidade

Rúcula: Maços padronizados. Coloraçáo verde
escuro, frescos, folhas Íirmes, limpas e brilhantes,
procedente de espécies genuínas e sás. lsento de
lesões de origem íísicas, mecânica ou biológica,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas, larvas.

R$ 4,16 RS 2.080,00

105 500 Pacote

refinado, acondicionado em embalagem resistente
de polietileno atóxico, com identificaçáo na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabÍicaÇão e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Sal iodadoSal: Embalaoem contendo 01 ko.

R$ 2,26 R§ 1.128,33

106 300 Kg

Salsacha: Produto com sabor, odor e cor
característicos do produto de boa qualidade,
congelado ou resfriado*, em embalagem
transparente resistente, com fechamento à vácuo
ou outro fechamento bem lacrado, com
denominaçâo do nome do produto, fabricante,
êndereço, registro no Ministério da Agricultura (SlF,
IMA), data de fabricação e validade.

RS 3.879,00

107 250 Pacote

Tempero Açafrão: Embalaoem contendo 5OO

oramas. De primeira qualidade, puro, com aspecto,
cor, cheiro, sabor caractêrísticos, isentos de
sujidades, parasitas e larvas, devidamente
acondiclonados em embalagens transparentes,
atóxicos, limpos, não violados, resistentes e que
garantam a integridade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

R$ 16,93 R$ 4.232,50

108 100 U n idade
ro Canela em Pó: Embalaoe

oramas. Acondicionado em embalagem plástica
rente resistente, com identifica

Tempe m contendo 90

trans o na

R$ 6,16 R$ 615,67

\

#nhh
primeira linha.

ReÍrigerante Sabor Guaraná: Embalaoem
contendo 02 litros. Composto a base de extrato de
guaraná, primeira linha.

RS 4,79

R$ í2,93
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embalagêm (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

109 200 U n idade

ro Coentro Moído: Embalao
90 oramas. Desidratado, em embalagem plástica
transparente resistente, com identificação na
êmbalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de ÍabricaÇáo e
validade. lsento de sujidades, parasitas, larvas e
material eskanho. Validade mínima de 06 (seis)
meses a contar da data de entrega.

Tempe em contendo

R$ 5,16 R$ 1.031,33

110 50

ro Colorau: Embalaqem contendo 500
oramas. Corante naturel de urucum, de boa
qualidade. Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data da entÍega do produto.

Tempe

R$ 't6,26 R§ 8í3,17

't 11 200 U n idade R§ 5,Í6 R§ 1.031,33

't 12 100 U n idade

qramas. Desidratado, acondicionado em
embalagem plástica transparente resistente, com
identificaçáo na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. lsento de sujidades,
parasitas, Iarvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

TempeÍo contendo 90folha de louro: Embala

RS Í.189,67

113 200 Unidade

oramas. Desidratado, acondicionado em
embalagem plástica transparente resistente, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e valadade. lsento de suJidades,
parasitas, larvas e materaal estranho. Validade
mÍnima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

Tempero orég ano: Embalaoem contendo 90

R$ 1.431,33

114 200 Unidade

ronto Alho e Sal: EmbalaoemTempero p

Validade mínima de 0ô SEIS meses a contar da

RS 5,46 RS 1.092,00

\

Pacote

Tempero cominho: Embalaoem contendo g0
qramas. Desidratado, acondicionado em
embalagem plástica transparente resistente, com
identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricaçâo e validade. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

RS 11,90

R$ 7,16

contendo 300 oramas. Em embalagem plástica
resistente, com identificaçáo na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
foÍnecedor, datâ de Íabricaçáo e validade. lsento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
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115 1000 Kg

Tomate: ln natura. De prameira qualidade, tamanho
médio a grande, consistência firme, pele lisa.
lsento de lesões de origem física, mecânica ou
blológica matéria lerrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfícae externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

Rs 7,26 R$ 7.263,33

116 100 Pacote

Escura sem semente, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de Íabricação e
validade. Validade mínima de 06 meses a contar
da data de entrege.

Uvas pass qramasas: Embale m contendo 200

RS 10,26 R§ 1.026,33

117 200 Unidade RS 3,91 R$ 782,00

118 100 U n idade or para café: De algodâo, na cor branca,
cabo de madeira, com diâmetro de '16 cm
Coad

RS 13,90 RS 1.390,00

100 Unidade R$ 636,33

120 500 Pacote

olher plástica descartável para refeição:

descartável confeccionada em plástico resistente
na cor branca ou translúcida medindo 15 a 16 cm
de comprimento. O produto deve ser isento de
materiais estranhos, rachaduras, deformaÇôes,
rebarbas ou arestas. Embaladas higienicamente
em saco plástico. Acondicionado conforme a praxe
do fabricante de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter extêrnamente os dados de
identiÍicaçáo, procedência e quantidade.

Colher plástica0 unidadesem contendo 5eoEmba
c

RS s,63 RS 2.813,33

1 2 1 5000

descartável 200 ml: Embalaoem
Copo descartável, material

poliestireno, aplicação água, características
adicionais atóxico, de acordo com norma ABNT,
NBR 14865, peso mínimo 2,20 g, cor branca.

Copo contendo
1 unldades

RS 5,96 R§ 29.800,00

't22 2000 Pacote R$ 3,66 RS 7.313,33

0§

data de entrega.

Vinagre: Embalaoem contendo 750 ml. Envasado
em garrafa de polietileno atóxica resistente
transparente, com identificaçâo na embalagem
(rótulo) dos ingredientês, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade
mÍnima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

119

Colher de sopa êm aço inoxidãvãl:lnterriçã,
tamanho médio para refeaçâo, com
aproximadamente 1 ,omm de espessura,
comprimento aproximado de 16 cm.

R$ 6,36

Pacote

Copo descartável 50 ml: Embalaoern contendo
100 unidades. Copo descartável, materjal
poliestireno, aplicação café, caracterÍsticas
adicionais atóxico, de acordo com norma ABNT,
NBR 14865, peso mínimo 0,75 g, cor branca.
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Copo descartável 500 ml com tampa:
Emba lâo êm contendo 25 nidades. Pote
descartável conÍeccionado em resina termoplástica
branca ou translúcada para acondicionar bebidas
quentes ou frias. Os potes devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos,
bolhas, Íuros deÍormação e não devem apresentar
sujidades internas ou elÍernas ou deformidades.
Devem ser acondicionados conforme a praxe de
fabricante, de formar a garantir a higiene e a
integridade do produto até seu uso.

R$ 26,95 R$ 16.170,00

124 100 U nidade
Faca de mesa em aço inoxidávêl: lnteiriça, com
aproximadamentê 1,0 mm de espessura,
comprimento aproximado de 16 cm.

R$ 6,70 R$ 669,67

125 100

Filme PVC Estimável: Bobina contendo 03 kq.
Filme dê pvc, transparente, atóxico, com lãrgura de
30 cm. Acondicionado conforme a praxe de
fabricante de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificaçáo, procedência e quantidade.

RS 10s,50 R$ 10.550,00

tzo 200 Pacote

Confeccionado em madeira de 1â
qualidade, acabamento perfeito com ponta
abrasiva, medindo aproximadamente 6 cm de
comprimento total. A embalagem deverá conter
extremamente os dados danificados, procedência e
qualidade.

Fósforo caixas com 40contendo 10
cada

: Embâla
unidad

R$ 5,46

127 100 Unidade
GarÍo de mesa em aço inoxidável: lnteiriço, com
aproximadamente 1,0mm de espessura,
comprimento aproximado de 16cm.

R§ 6,36 R$ 636,33

128 Pacote R$ 5,89 R$ 2.946,67

129 50 Unidade

Garrafa térmica: Caoacida
Confeccionada em material plástico de boa
qualidade, com ampola de vidro, rolha dosadora,
tampa plástica, conservaçáo de temperatura das
bebidas de no mÍnimo 6 horas.

de 2 litros

Rt 60,96 R$ 3.048,17

130 500 Pacote Guardanapo : Embalaqem contendo
de_OÉOelrc_33 çlor J3!m. Guardanapo de papet,

50 unidades R$ 4,45 R$ 2.223,33

\

600

U n idade

R$ 1.092,00

500

Garfo plástico descartável para rêfeiçeo:
Embalaoem contendo 50 unidades. Garfo
descartável confeccionado em plástico resistente
na cor branca ou translúcida medindo 'lS a 16 cm
de comprimento. O produto deve ser isento de
materiais estranhos, rachaduras, deformaçÕes,
rebarbas ou arestas. Embaladas higlenacamente
em saco plástico. Acondicionado conforme a praxe
do fabricante de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência e quantidade.



#nF
Comissão de

Pregão
P6SE
materiai-celuiose cor branca. Folha branca
samples, resistente, grande, embalado em pacotes
de plástico.

tJt 200 Caixa

Marmitex em alumínio N'.09: Embalaqem

Embalagem descartável em alumínio resistente
para acondicionamento de âlimentos, redonda
acompanhada de tampa de folha de alumínio para
fechamento mecânico, Capacidade aproximada de
800 ml e cerca de 210 mm de diámetro e 50 mm
de altura. O material deverá ser isento de rebarbas,
arestas cortantes ou qualquer outro defeito de
fabricação que possa causar riscos ou prejudicar
sua utilização e construído de forma a garantir
resistência à finalidade a que se destina. Embalada
em saco plástico, acondicionada em caixa de
papeláo, conforme a praxe do fabricante de forma
a garantir a higiene e integridade do produto até
seu uso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência e quantidade.

Marmitex com tampa0 unidadescontendo 1

RS 48,50 R$ 9.700,00

132 600 Caixa roliço em madeira de boa qualidade. Com
extremidades finas, tipo palito de dente.

PalitoPalito: Embalaoem contendo 100 unidadês.
Rs 1,76 RS 1.0s4,00

133 Unidade

Pano de prato: Tecido 100% algodâo novo e
selecionado, branco, alvejado, com acabamento
em bainha dobrada em toda a volta. Medindo
aproximadamente 40 cm x 68 cm.

RS 7,96 RS 3.980,00

134 '100
U n idade

sinais de oxldação. Acondicionado conforme a
praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até seu uso. A embalagem
devêrá conter externamente os dados de
identificação, procedência e quantidade.

, embalado, sem furos ou100 m de com primênto
Papel Aluminio: R indo 30 cm d

RS 70,50 R$ 7.049,67

135 5000
Papel toalha na cor branca, folha dupla, 100%
fibras virgens, hidrossolúveis, medindo no mÍnimo
22 cm x 20 cm, ideal para absorção de frituras,
líquidos e para pequenos serviços do dia-a-dia.

Pape I Toalha: Embal em contendo 02 rolos

R$ 5,10 R§ 25.483,33

136 500 Pacote

unidades. Prato descartável fundo de 2i cm de
diâmetro. Acondicionado conforme a praxe do
Íabricante de forma a garantir a higiene e
antegridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identifi caçáo, procedência e quantidade.

Pratos descartáveis: E em contendo 1

R$ 5,13

137 100 Unidade
co Plástico 10 Kg: Bobana oicotada 100%

kos. Acondicionado conformecom 1 raxe
0 cm de laÍoura. rolovtroem. com 10 ko. medindo 4

a

Sa
R$ 6í,97 RS 6.196,67

s§

Fn

500

Pacote

RS 2.s63,33
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do fabrãante de forma a garantir a higiene e
integridade do produto até seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificaçáo, procedência e quantidade.

iniciando-se no dia 06 de Janeiro ile 2021, às 09:00 horas,"

Posse - GO, l5 de Dezembro de 2021.

GIOVANNA DA CHIOGNA
Pregoeira Oficial

138 500 Caixa

Touca descartável: Embalaoem
unidades. Touca descartável sanfonada
confeccionada em TNT (100 polipropileno atóxico),
na cor branca, tamanho único. Acondicionado
conforme a praxe do fabricante de forma a garantir
a higiene e integridade do produto até seu uso. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificaÇâo, procedência e quantidade.

ntendo 100

R$ 22,76 RS't1.381,67

TOTAL R$ 985.256,17


