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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO Nº 108/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM

1

VALOR
UNITÁRIO
REFERENCIAL

VALOR TOTAL
ESTIMADO

10.15

31,668.00

8.11

5,514.80

4.03

4,030.00

5.05

2,525.00

2,000.00

Açúcar Cristal
Açúcar cristal, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor,
odor e sabor doce próprio, não podendo apresentar mau estado de
conservação, alta umidade, presença de insetos ou detritos e odor
estranho. Embalagem primária: sacos polietileno, atóxico e vedado,
pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível
pacote descrito: identificação do produto, inclusive a marca, data de validade,
número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico
atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva
plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o
armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30
kg. Prazo de validade: validade mínima de 10 meses. Periodiciade:
mensal.

25.00

50,000.00

3,480.00

Alho
Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir
de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos,
maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plásticos de um
quilo sem a adição de sal ou outros temperos. Embalagem Primária: Pote
ou lata pesando entre 300 e 400 gramas com rótulo contendo as
informações de forma indelével quanto à especificação, composição, data
de validade, fabricação e lote. Periodiciade: semanal.

21.60

75,168.00

QTDE

UNID

Abacaxi
Abacaxi Havaí extra: Peso médio 2 kg. Fruto procedente de planta sadia,
destinado ao consumo “in natura”, estar fresca e com uniformidade no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte,
mantendo a qualidade ideal para o consumo mediato e imediato. Estar
3,120.00 unidades isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter
substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície
da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa.
Embalagem: acondicionada em caixas plásticas. Periodiciade: semanal.

2

680.00

kg

3

1,000.00

kg

4

5

6

ESPECIFICAÇÃO

500.00

kg

kg

Abobora japonesa
Abobora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração
uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa
anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em
caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Periodiciade:
semanal.
Abóbora Madura
Abóbora Madura, Tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos,
turgenscentes, intactas firmes e bem desenvolvidas, livres de terra ou
corpos estranhos aderentes à superfície.
Abobrinha
Abobrinha brasileira de primeira sadias, frescas, sem danificações físicas,
casca integra. isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas,
folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Contendo
20kg na caixa. Periodicidade: semanal.
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8

9

Alimento Achocolatado Fortificado
Alimento achocolatado, fortificado, composto de açúcar, cacau em pó,
maltodextrina, sal, vitaminas, estabilizante e aromatizantes, com cor
marrom, Sabor Chocolate e Odor característico; isento de fragmentos de
insetos, sujidades e outros materiais estranhos. Embalagem primária:
sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso
líquido 400g. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente,
identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de
4,800.00 unidades empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma
indelével, na parte frontal visível e de fácil leitura. Embalagem
secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao
empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto
durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: mínima 10
meses. Periodiciade: mensal.

1,500.00

30.00

kg

Almôndega de carne congelada
Produto carne bovina industrializado, obtido a partir de carne moída
bovinas, moldada na forma arredondada, adicionada de ingredientes e
submetido ao processo tecnológico adequado. Ser obtido a partir de
animais sadios, abatidos sob prévia inspeção sanitária livre de parasitas e
de qualquer substância contaminantes que possa alterá-lo ou encobrir
alguma alteração, ser livre de ossos quebrados, cartilagens, queimadura
por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal.
Cada unidade deverá pesar 25 gramas. O produto deve ser isento de
glúten, contendo mínimo de 12% de proteínas, gordura máximo 15%, e
de carboidratos totais máximo de 10%. Embalagem primária: saco de
polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para
contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato
direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A
embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo na
embalagem o sif, e composição do produto, lote, data de fabricação e
validade, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso). Capacidade de 2Kg de produto. Embalagem secundária: caixa de
papelão reforçada constituída por tampa e fundo envoltos em filme de
PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva ou papelão ondulado
reforçado resistente ao impacto e ás condições de estocagem congelada
com ambas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas
adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o
transporte, impacto e as condições de estocagem congelada, garantindo a
integridade do produto durante todo o período. Peso aproximado 12kg.
Prazo de validade: mínimo 6 meses. Periodiciade: mensal.

Amido de milho
Amido de Milho, produto amilaceo extraído de milho; com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, com umidade máxima de 14% por peso; isento
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: plástica, flexível,
termosselada, pesando 500g. Embalagem secundária: o produto deverá
ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído de
pacote tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu
período de validade e contendo de peso liquido. Validade: O produto
deverá apresentar validade mínima de 10 (dezes) meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante. Prazo de validade: mínimo 6 meses.
Periodiciade: semestral.

6.26

30,048.00

51.67

77,505.00

5.91

177.30
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2,000.00

Arroz Agulhinha Tipo 1, Longo Fino
Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido, e
caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de
beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de
quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados
picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo,
fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência
de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão,
não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária:
saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente,
com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar
pacotes impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação
do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de
validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem
secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com
fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o
transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com
capacidade para 06 (seis) embalagens primárias, totalizando peso líquido
de 30 (trinta) quilos. Prazo de validade: mínima 5 meses. Periodiciade:
mensal.

11

19,500.00

kg

12

14,400.00

kg

13

1,640.00

14

180.00

Banana nanica
Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho médop,
cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo
mediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Periodiciade: semanal.
Batata nacional
Batata, de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando
tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas.
Embaladas em saca de 50 kg. Periodiciade: semanal.

Beterraba
Beterraba de primeira, fresca, compacta e firme, sem defeitos sérios,
kg
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem
desenvolvidas, pesando aproximadamente 200gr cada. Caixa com 20kg;
Periodicidade: semanal.
Biscoito chocolate
Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de
ingredientes permitidos na legislação vigente. Contendo: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura
vegetal, amido de milho, açúcar invertido, chocolate, lecitina de soja soro
de leite em pó e sal, fermentos químicos. Características: Biscoito doce
em formato redondo, estampado, de textura lisa, crocante, coloração
dourada. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos
sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de
polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento
pacote recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a
integridade do produto durante todo o seu período de validade e
contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. A
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência
de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da
embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou Inadequada, que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração. Prazo de validade: mínima 05 meses.
Periodiciade: mensal.

26.64

53,280.00

8.13

158,535.00

5.00

72,000.00

8.13

13,333.20

7.28

1,310.40
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16

17

Biscoito doce sabor coco
Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de
ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida com ferro, ácido fólico e vitaminas; açúcar, gordura
vegetal zero de gordura trans, coco, soro de leite em pó e sal.
Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou
retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser
de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente,
pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica,
lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão
pacote reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores
e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg
(cinco quilogramas) de peso líquido. A embalagem deverá ser
dimensionada de forma a não permitir a existência de espaços vazios
entre as embalagens primárias e os limites da embalagem secundária.
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou
Inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.
Prazo de validade: mínima 05 meses.

6.67

2,134.40

280.00

Biscoito maisena
Biscoito doce s/recheio; maisena; composto de farinha de trigo
enriquecida c/ferro e ácido Fólico, açúcar; gordura vegetal não
hidrogenada, amido, sal, fermento químico; outros ingredientes
permitidos, zero gorduras trans, isenta de sujidades e outros materiais
estranhos. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos
sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de
polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento
pacote recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a
integridade do produto durante todo o seu período de validade e
contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. A
embalagem deverá ser dimensionada de forma a não permitir a existência
de espaços vazios entre as embalagens primárias e os limites da
embalagem secundária. Será considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou Inadequada, que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração. Prazo de validade: 08 meses.
Periodiciade: mensal.

6.28

1,758.40

560.00

Brócolis
Brócolis coloração verde-escura. 1ª qualidade, compacta e firme, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas, flores
fechadas e esverdeadas. Pesando aproximadamente 500gr. Periodicidade:
semanal.

8.22

4,603.20

320.00

kg
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19

2,000.00

3,960.00

Café torrado e moído
Café especial, torrado e moído, constituído com grãos arábicas
100%,isento de grãos pretos/verdes/ardidos e, preto-verdes/fermentados
livre de sabor estranho, bebida mole ou melhor, aroma característico,
marcante e intenso, sabor característico, equilibrado e limpo, cor médio
claro, qualidade global superior mínima de 7,30 pontos na escala
sensorial, impurezas(cascas e paus)em g/100g máxima de 1%,
embalagem alto vácuo (tijolinho), classificado como “tradicional” e com
selo de pureza ABIC. Embalagem primária: sacos aluminizados, atóxicos,
pacote embalados ou não à vácuo, com peso líquido de 500gr, deve apresentar,
obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço,
data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de
forma indelével, na parte frontal, destacadamente visível, de fácil leitura.
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada ao
empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto
durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 12 meses.
Periodiciade: mensal.

kg

Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinho.
Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção
Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em
equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com
tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual.
Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo
10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa
densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com
rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto
com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações
ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de
papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada
com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu
período de validade. Caixas com até 12kg. Prazo de validade: 12 meses.
Periodiciade: semanal.

17.91

35,820.00

40.33

159,706.80
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21

5,400.00

1,800.00

kg

kg

Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinho
As iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY
QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em
embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul,
aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou
vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo
litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve
ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF).
Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda
congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são
encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para
congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo
20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de
polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta
primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para
contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca,
sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto
durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12kg. Prazo de
validade: 12 meses. Periodiciade: semanal.

Carne de merluza/tilápia congelada.
Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. A carne do peixe merluza
deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas,
partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e
quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir
possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser em postas,
acrescentando características de sabor, odor, coloração e conservação
adequada. Embalagem primária: sacos plásticos de alta densidade,
transparente, atóxica, capacidade aproximadamente 2,0kg. Contendo o
sif, e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número
de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso). Cada unidade do
produto deverá pesar aproximadamente 25 a 30 gramas. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforça resistente ao impacto de estocagem
em sistema de congelamento. Pesando aproximadamente 12kg. Prazo de
validade: mínimo 6 meses. Periodiciade: mensal.

41.92

226,368.00

38.54

69,372.00
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23

24

25

26

3,000.00

7,640.00

800.00

kg

Carne suína em iscas congelada IQF – pernil
Carne suína abatida sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões
citados pelo regulamento de inspeção industrial e sanitária de origem
animal. Com aspecto, cor e sabor próprio, não amolecida, isento de
sujidades, larvas e parasitas e de matérias estranhas ou quaisquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick
Frozen) para congelamento individual. Embalagem primária: saco
plástico de polietileno atóxico, sem perfurações ou vazamentos, embalado
à vacuo contendo na embalagem, o sif, nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor. Lipídios máximo 5g/100g.
Embalagem primária de 2kg. Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que
garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade.
Peso aproximadamente 12kg. Prazo de validade: mínimo 6 meses.
Periodiciade: quinzenal.

28.98

86,940.00

kg

Cebola a granel
Cebola; Branca; Grauda, com diametro equatorial entre 71 e 90mm;
apresentando casca c/ coloracao branca e polpa c/ coloracao branca; o
Lote Devera Apresentar Homogeneidade Visual de Tamanho e
Coloracao; não apresentar os defeitos brotado, ferimento, perda de
catafilo interno ou podridão; Devendo ser entregue em embalagem sub
Multipla de 1,00 x 1,20m; Contendo Identificacao do Produto, Peso
Liquido, Nome e Telefone do Fornecedor; e Suas Condicoes Deverao
Estar de Acordo Com a Instrucao Normativa Conjunta 09/02 (sarc,
Anvisa,inmetro), Rdc 12/01. Periodiciade: semanal.

5.84

44,617.60

kg

Cenoura
Cenoura, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem defeitos
sérios (rachaduras, cortes, brotos), apresentando tamanho aproximado
120g, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida.
Acondicionadas em caixas de plástico contendo 20kg. Embalagem:
acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg; e
suas condições deverão estar de acordo com a Resolução. Periodiciade:
semanal.

12.16

9,728.00

13.03

390.90

7.30

5,840.00

Cereal infantil sabor multi cereais
Ingredientes mínimos: Farinha de arroz, açúcar, carbonato de cálcio,
fosfato de sódio, enriquecido com vitaminas e minerais, aroma de
vanilina. Não deve apresentar entre os ingredientes: Leite ou Traços de
Leite. Embalagem Primária: Pote ou lata pesando entre 300 e 400 gramas
com rótulo contendo as informações de forma indelével quanto à
especificação, composição, data de validade, fabricação e lote. O produto
30.00 pote/lata deverá apresentar validade: mínima de três meses no momento da
entrega. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão
reforçada adequada ao empilhamento, constituído de tampa e fundo,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a
integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo
de peso liquido. Prazo de validade: 12 meses. Periodiciade: mensal.

800.00

kg

Chuchu
Verde escuro, médio, com peso aproximadamente 350gr; não apresentar
defeitos internos ou externos que prejudiquem o consumo, dano
profundo, defeito grave, fibroso e podridão. Periodicidade: semanal.
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860.00

Composto de azeite de oliva
Composto de azeite de oliva com óleo de soja e 15% obtido de azeite de
oliva na mistura de óleos de espécie vegetal isento de ranço, isento de
oxidação, sujidades e materiais estranhos. Embalagem primária: frascos
de plástico resistente de 500ml. Na embalagem o rótulo deverá estar
impresso, de forma clara e legível descrito apropriada, hermeticamente
frasco fechada e atóxica identificação do produto, inclusive a marca, endereço,
data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária:
caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído de
tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte. Quantidade 40
frascos de 500ml. Periodiciade: mensal. Prazo de validade: validade
mínima 7 meses.

28

400.00

kg

29

3,000.00

kg

30

3,000.00

caixa

Couve-flor
Couve-Flor de 1ª qualidade, livres de fungos; tamanho de médio a grande
pesando aproximadamente 500gr. Isento de parasitas, larvas e danos
físicos e/ou mecânicos, decorrentes do transporte e manuseio.
Periodicidade: semanal.
Coxasobrecoxa em iscas congelado IQF
Aves abatidas sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões
citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem
Animal. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick
Frozen) para congelamento individual. Caracteristicas organoléticas:
aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa; cor própria,
sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da espécie.
Caractéristicas: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: saco
plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de
registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalgem, de
acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com
alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou
vazamentos, pacotes de 2kg. Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que
garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade.
Caixas com até 12kg. Prazo de validade: 12 meses. Periodiciade:
semanal.
Creme de leite
Creme de Leite, apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%,
embalado em lata Características sensoriais: cor branco ou levemente
amarelado, sabor e cor característicos, suaves, não rançosos, nem ácidos,
sem sabores ou odores estranhos. Embalagem primária: embalado em
caixa (UHT) tipo “Tetra Brik” com 395gr rotulado, contendo informação
creme de leite obrigatoriamente, rotulagem deverá conter a informação
creme esterilizado. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de
papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído de tampa e
fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento,
garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de
validade e contendo de peso líquido. Prazo de validade: 10 meses.
Periodiciade: mensal.

15.08

12,968.80

11.77

4,708.00

28.76

86,280.00

4.06

12,180.00
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32

33

2,250.00

1,500.00

200.00

kg

latas

kg

Empanado de carne de frango congelado
O produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob
prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha
de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água,
amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais
(ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante
tripolifosfato de sódio, realçado de sabor: glutamato monossódico,
aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante
goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo
glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão
apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens,
perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície, com
coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar
aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais
19%, gordura 10%, proteína 12%. O produto deve ser entregue -18°C
tolerância -12°C. Embalagem primária: sacos de polietileno de baixa
densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte a armazenamento.
Contendo o sif, e composição do produto, lote, data de fabricação e
validade, número de registro no órgão oficial, cnpj, endereço de
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso). Peso líquido 3kg. Embalagem secundária: Embalagem secundária
do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao
empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos
durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso aproximademente
12kg. Prazo de validade: mínimo 6 meses. Periodiciade: mensal.

Extrato de tomate simples concentrado
Extrato de Tomate; Concentrado; Composto de Tomate, Sal, açúcar; sem
pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e outros
materiais estranhos. Embalagem primária: lata de folha de flandres, com
verniz sanitário, contendo peso líquido mínimo de 4.000 gramas. A lata
não deve apresentar ferrugem, amassadura ou abaulamento deve conter
etiqueta adesiva com a identificação do fabricante, data de fabricação e
validade, identificação de série/lote, peso líquido, características físicoquímicas e microscópicas. Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçada adequada ao empilhamento, constituído de tampa e fundo,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento. Prazo de
validade: validade mínima 18 meses. Periodiciade: mensal.

Farinha de trigo especial ou de primeira enriquecida com ferro e
ácido fólico
Farinha de Trigo; Tipo 1; Fortificada Com Ferro e ácido fólico, devendo
apresentar limpa, seca, com umidade máxima de 15%; isenta de insetos,
odores ou sabores estranhos ou impróprios. Embalagem primária:
hermeticamente fechada e atóxica saco plástico resistente e fechado, os
rótulos da embalagem deverão estar impressas, de forma clara e legível.
Pacote com 1kg. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor,
termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que
suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua
integridade. Pacote com 10kg. Prazo de validade: mínima 5 meses.
Periodiciade: mensal.

42.93

96,592.50

55.57

83,355.00

5.00

1,000.00
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35

36

37

30.00

10,500.00

60.00

50.00

latas

kg

pote

latas

Farinha láctea
Farinha Láctea, sabor natural, ingrediente: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais,
sal e aromatizantes, cor amarelada. Embalagem: latas, atóxicos, bem
vedados, com 400g cada. Prazo de validade: mínimo 06 meses a contar a
partir da data de entrega. Periodiciade: mensal.
Feijão Carioca, Grupo 1, Tipo 1
Feijão carioquinha, tipo 1, grãos claros e sãos, não podendo estar
escurecidos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de material
terroso, limite máximo de 2% de impurezas e misturas de outras
variedades e espécie, deverá estar isento de pragas. Embalagem primária:
acondicionados em sacos plásticos polietileno atóxico, incolor,
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 kg,.
Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca,
endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso
líquido, SIF, grupo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico,
transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva
plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o
armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30
kg. Prazo de validade: mínima de 5 meses. Periodiciade: mensal.
Fermento em pó químico
Fermento em pó químico, originados de levedos, em misturas de
compostos químicos susceptíveis de soltar gás (frequentemente gás
carbônico) que faz crescer os preparados alimentícios. Também são
chamados "fermento em pó". O bicarbonato de sódio (NaHCO3) ao ser
aquecido libera gás carbônico por decomposição térmica, sendo usado na
composição do fermento químico. Embalagem primária: embalagem
plásticas de 250g devem estar intacta Identificação do produto.
Embalagem secundária: caixas resistentes. A rotulagem deve conter no
mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de
validade, lote e informações nutricionais. Prazo de validade: validade
mínima de 145 dias. Periodiciade: mensal.

Fórmula infantil
Fórmula infantil à base de proteínas lácteas em pó, enriquecida com
ferro, isenta de sacarose indicado para lactentes 0 ao 6º mês de vida até a
primeira infância, com predominância da caseína em relação às proteínas
do soro do leite, ácidos graxos de cadeia longa contendo, que previne
constipação e cólicas, DHA e ARA. Embalagem primária: lata pesando
entre 400 gramas com rótulo contendo as informações de forma indelével
quanto à especificação, composição, data de validade, fabricação e lote.
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada ao
empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a anos durante o
transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade e contendo de peso líquido,
contendo no máximo 20 unidades. Prazo de validade: validade mínima de
12 meses. Periodiciade: mensal.

11.07

332.10

8.53

89,565.00

10.13

607.80

100.73

5,036.50
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39

40

41
42

400.00

600.00

1,000.00

latas

latas

kg

Fórmula infantil
Fórmula infantil à base de proteínas lácteas em pó, isenta de sacarose
indicado para lactentes e crianças de 6 a 12 meses vida, lactose com
proteína láctea extensamente hidrolisada, sem Lactose, com Probióticos
(gos/fos), Dha e Ara. Embalagem primária: lata pesando entre 300 e 400
gramas com rótulo contendo as informações de forma indelével quanto à
especificação, composição, data de validade, fabricação e lote.
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada ao
empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade e contendo de peso líquido,
contendo no máximo 20 unidades. Prazo de validade: 12 meses.
Periodiciade: mensal.
Fórmula infantil
Fórmula infantil à base de proteínas lácteas em pó, isenta de sacarose
indicado para lactentes e crianças a partir do 12º mês de vida até a
primeira infância, com com proteína láctea extensamente hidrolisada,
lactose com proteína láctea extensamente hidrolisada, sem Lactose, com
Prebióticos (gos/fos), Dha e Ara. Embalagem primária: lata pesando
entre 300 e 400 gramas com rótulo contendo as informações de forma
indelével quanto à especificação, composição, data de validade,
fabricação e lote. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada
adequada ao empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a
danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade
do produto durante todo o seu período de validade e contendo de peso
líquido, contendo no máximo 20 unidades. Prazo de validade: 12 meses.
Periodiciade: mensal.
Fubá
Fubá de Milho; sem sódio, obtido do grão de milho moído; de cor
amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de mofo
e ranço; isento de sujidades e outras substancias estranhas ou improprias,
fortificadas com ferro e ácido fólico. Embalagem Primaria Saco: Plástico
transparente, atóxico; de 1kg. Embalagem secundária: fardo plástico
atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada,
resistente que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento,
sem perder sua integridade, embalagens primárias, totalizando peso
líquido de 20kg. Prazo de validade: mínima de 4 meses. Periodiciade:
mensal.

Gás de cozinha
Gás liquefeito de petróleo, envasado em botijão de 13kg.
Gás de cozinha
160.00 unidades
Gás liquefeito de petróleo, envasado em cilindro de 45kg.
100.00 unidades

79.66

31,864.00

81.78

49,068.00

6.51

6,510.00

139.50

13,950.00

379.47

60,715.20
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45

2,000.00

6,800.00

21,600.00

kg

kg

litros

Kibe de carne bovina congelado
É o produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne
bovina, água, trigo para kibe, gordura bovina, cebola, proteína de soja,
sal, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de
fermentado e antioxidante. Toda matéria prima utilizada na elaboração
do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os
produtos de origem animal utilizado deverão ser provenientes de
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF).
Proteína mín. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g.
Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade,
termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos,
transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao
transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou
deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem
deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de
registro no órgão oficial, cnpj, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso). Deverá ser congelado
à temperatura de –12C (doze graus centígrados negativos) ou inferior, e
transportado em condições que preservem tanto as características físicoquímicas, microbiológicas e microscópicas. Embalagem secundária:
caixa de papelão reforçada constituída por tampa e fundo envoltos em
filme de PVC lacradas com fita adesiva ou papelão ondulado reforçado
resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com ambas
superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao
empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte,
impacto e as condições de estocagem congelada, garantindo a integridade
do produto durante todo o período. Peso aproximado 12 Kg. Prazo de
validade: mínimo 6 meses. Periodiciade: mensal
Laranja Pera
Laranja pera extra: Peso médio 200 g, procedente de planta sadia,
destinado ao consumo “in Natura”, devendo se apresentar fresca, ter
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de
origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não
conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes, sem aroma e sabor estranhos. Periodiciade: semanal.

Leite
Leite de vaca integral homogeneizado, teor mínimo de gorda de 3%,
submetido ao processo de ultrapasteurização, UA.T. (ultra alta
temperatura) ou UH.T. (do inglês Ultra High Temperature) e envasado
sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente
fechadas. Embalagem primária: caixa longa vida tipo “Tetra Brik” ,com
identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de
empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido.
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada acoplada
com 12 caixas de 1Lt, constituído de plástico reforçado, resistente a
danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade
do produto durante todo o seu período de validade e contendo de peso
líquido da embalagem. Prazo de validade: mínima de 5 meses.
Periodiciade: mensal.

28.99

57,980.00

4.00

27,200.00

4.32

93,312.00
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50

200.00

1,800.00

18,000.00

750.00

19,400.00

kg

Limão
Limão Taiti tipo a: com peso entre 150 e 200 g. Procedente de planta
sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca,
ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, grau de saturação tal que lhe permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de
origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não
conter substancia terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos
estranhos aderentes, com aroma e sabor estranho, tamanho médio e
uniforme. Periodicidade: semanal.

5.22

1,044.00

kg

Maçã gala/fuji
Maçã fuji apresentado tamanho, cor e conformação uniforme devendo ser
bem desenvolvida e madura com polpa intacta e firme sem danos físicos
e mecânicos, oriundo do manuseio e transporte, pesando
aproximadamente 120g. Embalagem: acondicionado em caixa de papelão
ondulado de (480x310x260), pesando aproximadamente 18 kg tipo 150
frutas na caixa. Periodiciade: semanal.

9.45

17,010.00

10.09

181,620.00

5.39

4,042.50

4.99

96,806.00

kg

Maçã Nacional
Maçã nacional apresentado tamanho, coloração avermelhada,
conformação uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura com
polpa macia e doce, sem danos físicos e mecânicos, oriundo do manuseio
e transporte. Pesando aproximadamente 120g. Periodiciade: semanal.

Macarrão tipo ave maria
Massa alimentícia, seca tipo ave maria, pequeno, amarela, obtido de
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados,
corantes naturais urucum e cúrcuma e demais substâncias permitidas,
isento de sujidades, parasitos, admitindo umidade máxima de 13%.
Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente,
termossoldado, resistente, com capacidade para 500g (quinhentos
gramas). Nos rótulos deverão estar impressas, de forma clara e legível.
pacote Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca,
endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso
líquido, tipo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor,
termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que
suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua
integridade, totalizando peso líquido de 20 (vinte) quilos. Prazo de
validade: mínima de 5 meses.

kg

Macarrão tipo parafuso
Macarrão tipo parafuso, Massa alimentícia, seca tipo parafuso, amarela,
obtido de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos
pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma e demais substâncias
permitidas, isento de sujidades, parasitos, admitindo umidade máxima de
13%, acondicionados em saco plástico com peso de 500 grs. Embalagem
primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado,
resistente, com capacidade para 500g (quinhentos gramas). Nos rótulos
deverão estar impressas, de forma clara e legível. Seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de
empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, tipo.
Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou
lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a
manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua
integridade, capacidade de 20 (vinte) quilos. Prazo de validade: mínima
de 5 meses. Periodicidade: mensal.
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5,600.00

kg

52

1,100.00

kg

53

54

55

400.00

5,760.00

3,000.00

Mamão formosa
Mamão, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionado. Embalagem: acondicionada em caixas
plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa.
Periodiciade: semanal.
Mandioquinha
Mandioquinha tipo salsa de primeira (tipo AA): sem defeitos,
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da
variedade com uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas
rachaduras, perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por
insetos e doenças. Próprios para o consumo, devem se originar de
vegetais genuínos e sãos, serem de colheita recente, livres de maior parte
possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa anormal,
odor e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com a
polpa intacta e limpa. Obedecer os padrões sanitários. Não apresentar
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem: acondicionada em caixas
plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada
caixa. Periodiciade: quinzenal

12.87

72,072.00

20.48

22,528.00

kg

Manga
Manga Palmer de 1ª qualidade aspecto globoso, acondicionar frutos
mistos: verdolengo e maduros, cor própria, classificada como fruta com
polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem
lesões de origem física e mecânica. Acondicionados em embalagem
própria. Peso aproximado 1kg. Periodiciade: semanal.

10.57

4,228.00

kg

Maracujá
Maracujá azedo extra: produto procedente de uma planta sadia, destinado
ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau
ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica ou provocadas por insetos e doenças, não
conter substância terrosa, sujidades, resíduos de fertilizantes e corpos
estranhos aderentes à casca, estarem isentos de umidade externa anormal,
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem:
acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs.
Periodiciade: semanal.

13.31

76,665.60

10.06

30,180.00

pote

Margarina vegetal com sal
Composto de óleo vegetal hidrogenado e o produto gorduroso,
Antioxidantes Bht Eacido Citrico e outros ingredientes cheiro e sabor
característico. A gordura láctea, quando presente não deverá exceder a
3% m/m do teor de lipídios totais, máximo 16% de água, apresentando
aspecto, cor, cheiro, e sabor próprio, deverão estar isentos de ranço e de
outras características indesejáveis. Deverá conter na embalagem as
seguintes informações: margarina, com sal, teor de lipídeos de forma
precisa na embalagem, acima de 65%. Embalagem primária: potes de
plástico resistente, atóxica, com peso líquido de 500g. Na embalagem o
rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito:
identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de
empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF,
grupo, tipo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada
ao empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos
durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do
produto durante todo o seu período de validade e contendo 500g de peso
líquido. Prazo de validade: mínima 96 dias. Periodiciade: mensal.
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57

58

59

19,800.00

6,000.00

200.00

400.00

kg

Melancia
Melancia fresca de primeira, apresentando peso de aproximadamente
10kg, cor e conformação uniforme, arredondada ou alongado, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com casca lisa em tons de verde e rajada
por manchas amareladas, com polpa intacta e abundante, firme com
coloração rósea, avermelhada ou purpúrea, com sementes esbranquiçadas
ou pretas, Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem
mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à
casca, estarem isentos de umidade externa anormal. Periodiciade:
semanal.

5.03

99,594.00

kg

Mexerica
Mexerica. Deverá ser constituída por frutas de boa qualidade de acordo
com a sazonalidade podendo ser de diversos tipos, desde que
conservando sua característica própria em relação ao sabor, aroma, e cor.
As frutas devem ser de tamanho médio 120g. A casca não poderá estar
danificada. A polpa deverá estar intacta. Não serão permitidas rachaduras
nas frutas. Periodiciade: semanal.

9.22

55,320.00

24.40

4,880.00

26.42

10,568.00

Molho tipo “mostarda”
A mostarda é um condimento à base de semente de mostarda, água e
vinagre. Composição do condimento sementes de mostarda, na proporção
de 15 a 35% 5% de sal, 1 a 5% de ácido acético (vinagre 10%) e 50 a
80%o de água potável. Características organolépticas: Aspecto:
aglomerado filamentoso em pó homogêneo; Cor: pardo-avermelhada;
Cheiro: forte, agradável, característico. Sabor: agredoce, levemente
picante. Características físico-químicas: Substâncias voláteis a 105ºC:
máximo14% p/p; resíduo mineral fixo: máximo5% p/p; Resíduo mineral
fixo, insolúvel em ácido clorídrico a 10% v/v: máximo1% p/p; extrato
frascos aquoso: mínimo de 60% p/p. Embalagem primária: frasco de polietileno
ou similar, hermeticamente fechado, com capacidade para até 3,5Lts,
para o peso líquido do produto. Embalagem secundária: caixas de
papelão reforçado, adequada ao empilhamento recomendado, com abas
superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistentes às condições
rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, garantindo a
integridade do produto durante todo seu período de validade e contendo,
no máximo, 24 (vinte e quatro) frascos. Prazo de validade: 12 meses.
Periodiciade: mensal.

Molho tipo Catchup tradiconal em Galão
O molho tipo catchup deverá ser preparado com frutos maduros do
tomateiro (Lycopersicum esculentum L.), selecionados, sãos, sem pele e
sem sementes, estar isento de fermentação e de indicadores de
processamento defeituoso. atchup; Tipo Tradicional; Composto de Polpa
de Tomate, água, açúcar, vinagre, sal, condimentos; especiarias e outros
ingredientes permitidos; isento de sujidades e outros materiais estranhos.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Filme composto de polietileno, poliester e
alumínio ou similar, hermeticamente fechado, com capacidade para até
frascos 3,50 LT para o peso líquido do produto. EMBALAGEM
SECUNDÁRIA: o produto deverá ser caixas de papelão reforçado,
adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e
inferiores lacradas com fita adesiva, resistentes às condições rotineiras de
manipulação, transporte e armazenamento, garantindo a integridade do
produto durante todo seu período de validade e contendo, no máximo, 24
(vinte e quatro) frascos. Prazo de validade: 12 meses. Periodiciade:
mensal.
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61

62

63

500.00

6,180.00

600.00

16,200.00

cx

Morango
Morangos de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação
uniformes, em condições adequadas para consumo mediato e imediato,
bem desenvolvidas, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem Primária:
acondicionada em caixas plásticas. Deverão estar de acordo. Peso
aproximado: 200g. Embalagem Secundária: acondicionada em caixas de
papelão resistente ao impacto. Periodicidade: semanal.

Óleo de soja
Óleo de soja refinado e antioxidante, puro, extraído das sementes da soja,
constituído de glicerídeos de ácidos gordurosos de origem vegetal, O
produto deverá ser obtido da matéria-prima vegetal em bom estado
sanitário, e estar isento de substâncias estranhas à sua composição e de
componentes indicativos de alteração do produto ou de emprego de
tecnologia de fabricação. Embalagem primária: embalagens plásticas
resistentes atóxicas, contendo 900 ml (novecentos mililitros), nos termos
frasco do objeto acima. Na embalagem o rótulo deverá estar impresso, de forma
clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca,
endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso
líquido. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada ao
empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade. Prazo de validade: validade
acima de 5 meses. Periodiciade: mensal.

dúzia

kg

Ovos
Ovos de galinha frescos tipo grande, casca lisa, sem deformação ou
rachaduras na casca, homogêneo, íntegro, limpo, isento de anomalias, da
presença de fungos ou substância tóxicas, pesando aproximadamente
65gr cada. Embalagem Primária: dispostos em bandejas de papelão
reforçada, com divisões celulares de papelão reforçado para 30 unidades,
às condições rotineiras de manipulação com registro no Ministério da
Agricultura, SIF, CISPOA. Secundária: caixa de papelão reforçado,
adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a
integridade do produto durante todo o seu período de validade. Validade
de 30 dias em temperatura ambiente. Periodicidade: semanal.

Pão francês
Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, da massa
preparada com farinha de trigo, fermento biológico, contendo 1% de
sódio, deve ser realizado através da massa suplementada de ferro, e
vitaminas, com peso minimo de 50g. O pão deve ser fabricado com
matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa,
parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido. Características organoléticas: Aspecto: massa
cozida: O pão deve apresentar duas crostas, uma interior e outra mais
consistente, bem aderente ao miolo. O miolo deve ser poroso, leve
homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido e não
devem apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados.
Cor: a parte externa deve ser amarelada, amarelo-pardacenta, ou de
acordo com o tipo; o miolo deve ser de cor branca, branco-parda.
Embalagem: O pão deve deverá ser transportado em caixas plasticas de
matérial resistente transparente com tampadas de lacre.

10.59

5,295.00

10.91

67,423.80

11.30

6,780.00

12.60

204,120.00
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65

66

1,200.00

2,400.00

1,600.00

kg

kg

kg

67

900.00

kg

68

1,700.00

kg

Pão queijo congelado pronto para consumo, tipo coquetel, 15g Cada
Unidade
Pão de queijo, fresco, macio, sem presença de matérias estranhas e
sujidades, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada
em excesso. Ingredientes: fécula de mandioca, queijo, ovos, leite, gordura
vegetal e sal. sem adição de conservantes, não contém glúten.
Composição centesimal mínima: proteínas: mínimo 1,4g, carboidratos
17,0 sódio: máximo 215 mg. Rendimento: aproximadamente 16 unidades
por quilograma, unidades com aproximadamente 15g tipo coquetel.
Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico e resistente, fechado
por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda hermeticamente
de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de
validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente, em pacotes com
peso de 1 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado
reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e
armazenamento, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a
legislação vigente, contendo de 08 a 12 kg. Prazo de validade: mínima 5
meses Periodiciade: mensal.
Peito de frango em iscas congelado IQF
O peito de frango é um corte obtido do quarto dianteiro da carcaça das
aves, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões
citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem
Animal. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick
Frozen) para congelamento individual. Caracteristicas organoléticas:
aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa; cor própria,
sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da espécie.
Caractéristicas: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: saco
plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de
registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalgem, de
acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com
alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou
vazamentos, pacotes de 2kg. Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que
garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade.
Caixas com até 12kg. Prazo de validade: 12 meses. Periodiciade:
quinzenal.
Pepino nacional
Apresentação fresco e firme, com comprimento maior que 20cm; o lote
devera apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar o
defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo desidratação,
ferimento, oco, podridão e virose. Periodicidade: Mensal.
Perâ Wulliam
A pera deve apresentar de boa qualidade casca firme (sem ser dura),
poupa macia intacta, sem cortes, rachaduras ou manchas, cor, e
conformação uniformes, em condições adequadas para consumo mediato
e imediato, bem desenvolvidas, sem danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte. Pesando aproximadamente 120g. Periodiciade:
semanal.
Repolho liso
Repolho liso, de primeira apresentando tamanho e conformações
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de acondicionamento e transporte peso
aproximado 1kg. Contendo 20kg na caixa. Periodicidade: Mensal

32.01

38,412.00

28.53

68,472.00

9.00

14,400.00

15.16

13,644.00

7.14

12,138.00
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70

71

72

700.00

kg

Salsicha tipo hot dog congelada
O produto deverá ser obtido de carne bovina, carne de frango, carne
peru, proteína de soja, fécula de mandica, sal, condimentos naturais,
conservadores de nitrato (INS) e nitrito de sódio (INS 250) antioxidante
ácido ascórbico (INS 330), estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS
451) e polisfosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452),
corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta), perfeitamente
triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, cozido
e ligeiramente defumado ou não. Informações nutricionais: poderá conter
no máximo 2% de amido, carboidratos totais máximo de 7,0%, gordura
máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de
12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, á vacuo, atoxico,
flexivel, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na
embalagem o sif, nome (salsicha tipo hot dog) e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso). Peso 3kg. Embalagem secundária:
caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado,
lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu
período de validade. Peso 12kg aproximadamente. Prazo de validade:
mínimo 6 meses. Periodiciade: semestral.

7,350.00

Suco de frutas
Suco de Fruta, Sabores, Emb. Garrafa Pet, Temp. Ambiente. Produto:
Concentrado líquido adoçado, água, acidulante, antioxidante e
conservante apresentado em temperatura ambiente nos sabores: uva,
frascos abacaxi, goiaba, maracujá, goiaba, (sem conservantes e sem corantes
artificiais). Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Embalagem Primaria:
Garrafa Pet Vedada Com Tampa de Rosca. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforça resistente ao impacto. Prazo de validade: validade
mínima de 07 meses. Embalagem 1litro.

4,800.00

Tomate Italiano
Aspecto globoso, cor vermelha, classificada como fruto, graúda, de polpa
firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos
de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física
ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte, peso médio 130gr,
acondicionado em caixas plásticas. Periodicidade: semanal.

2,100.00

kg

Vinagre de maçã
Vinagre de Fruta - maçã composto de fermentado acético de maça, água e
conservante; com acidez volátil mínima de 4%; isento de sujidades e
outros materiais estranhos. Embalagem primária: frasco de plástico
resistente, atóxico, com tampa inviolável, hermeticamente fechado, de
750 ml. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito:
identificação do produto, inclusive a marca, data de validade, número do
frasco lote, peso líquido. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de
papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído de tampa e
fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento,
garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de
validade e contendo de peso líquido da embalagem. Prazo de validade:
mínima de 10 meses. Periodiciade: mensal.

16.56

11,592.00

10.00

73,500.00

12.53

60,144.00

7.53

15,813.00
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74

75

500.00

6,500.00

1,320.00

kg

kg

kg

Almôndega de carne congelada
Produto carne bovina industrializado, obtido a partir de carne moída
bovinas, moldada na forma arredondada, adicionada de ingredientes e
submetido ao processo tecnológico adequado. Ser obtido a partir de
animais sadios, abatidos sob prévia inspeção sanitária livre de parasitas e
de qualquer substância contaminantes que possa alterá-lo ou encobrir
alguma alteração, ser livre de ossos quebrados, cartilagens, queimadura
por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal.
Cada unidade deverá pesar 25 gramas. O produto deve ser isento de
glúten, contendo mínimo de 12% de proteínas, gordura máximo 15%, e
de carboidratos totais máximo de 10%. Embalagem primária: saco de
polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para
contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato
direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A
embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo na
embalagem o sif, e composição do produto, lote, data de fabricação e
validade, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso). Capacidade de 2Kg de produto. Embalagem secundária: caixa de
papelão reforçada constituída por tampa e fundo envoltos em filme de
PVC termoencolhível lacradas com fita adesiva ou papelão ondulado
reforçado resistente ao impacto e ás condições de estocagem congelada
com ambas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas
adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o
transporte, impacto e as condições de estocagem congelada, garantindo a
integridade do produto durante todo o período. Peso aproximado 12kg.
Prazo de validade: mínimo 6 meses. Periodiciade: mensal. (Cota
Reservada)
Banana nanica
Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho médop,
cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo
mediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Periodiciade: semanal. (Cota Reservada)
Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinho.
Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção
Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em
equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com
tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual.
Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo
10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa
densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com
rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto
com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações
ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de
papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada
com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu
período de validade. Caixas com até 12kg. Prazo de validade: 12 meses.
Periodiciade: semanal. (Cota Reservada)

51.67

R$

25,835.00

8.13

R$

52,845.00

40.33

R$

53,235.60
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77

1,800.00

1,000.00

kg

kg

Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinho
As iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY
QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em
embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul,
aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou
vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo
litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve
ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF).
Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda
congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são
encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para
congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo
20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de
polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta
primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para
contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca,
sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem
secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento
recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto
durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12kg. Prazo de
validade: 12 meses. Periodiciade: semanal. (Cota Reservada)

Carne suína em iscas congelada IQF – pernil
Carne suína abatida sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões
citados pelo regulamento de inspeção industrial e sanitária de origem
animal. Com aspecto, cor e sabor próprio, não amolecida, isento de
sujidades, larvas e parasitas e de matérias estranhas ou quaisquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick
Frozen) para congelamento individual. Embalagem primária: saco
plástico de polietileno atóxico, sem perfurações ou vazamentos, embalado
à vacuo contendo na embalagem, o sif, nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial,
CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor. Lipídios máximo 5g/100g.
Embalagem primária de 2kg. Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que
garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade.
Peso aproximadamente 12kg. Prazo de validade: mínimo 6 meses.
Periodiciade: quinzenal. (Cota Reservada)

41.92

R$

75,456.00

28.98

R$

28,980.00
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1,000.00

750.00

kg

kg

Coxasobrecoxa em iscas congelado IQF
Aves abatidas sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões
citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem
Animal. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick
Frozen) para congelamento individual. Caracteristicas organoléticas:
aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa; cor própria,
sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da espécie.
Caractéristicas: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: saco
plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de
registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalgem, de
acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com
alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou
vazamentos, pacotes de 2kg. Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita
adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que
garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade.
Caixas com até 12kg. Prazo de validade: 12 meses. Periodiciade:
semanal. (Cota Reservada)

Empanado de carne de frango congelado
O produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob
prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha
de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água,
amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais
(ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante
tripolifosfato de sódio, realçado de sabor: glutamato monossódico,
aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante
goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo
glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão
apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens,
perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície, com
coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar
aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais
19%, gordura 10%, proteína 12%. O produto deve ser entregue -18°C
tolerância -12°C. Embalagem primária: sacos de polietileno de baixa
densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte a armazenamento.
Contendo o sif, e composição do produto, lote, data de fabricação e
validade, número de registro no órgão oficial, cnpj, endereço de
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade
(peso). Peso líquido 3kg. Embalagem secundária: Embalagem secundária
do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao
empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos
durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu período de validade. Peso aproximademente
12kg. Prazo de validade: mínimo 6 meses. Periodiciade: mensal. (Cota
Reservada)

28.76

R$

28,760.00

42.93

R$

32,197.50
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500.00

3,500.00

7,200.00

kg

Extrato de tomate simples concentrado
Extrato de Tomate; Concentrado; Composto de Tomate, Sal, açúcar; sem
pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e outros
materiais estranhos. Embalagem primária: lata de folha de flandres, com
verniz sanitário, contendo peso líquido mínimo de 4.000 gramas. A lata
não deve apresentar ferrugem, amassadura ou abaulamento deve conter
etiqueta adesiva com a identificação do fabricante, data de fabricação e
validade, identificação de série/lote, peso líquido, características físicoquímicas e microscópicas. Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçada adequada ao empilhamento, constituído de tampa e fundo,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento. Prazo de
validade: validade mínima 18 meses. Periodiciade: mensal. (Cota
Reservada)

55.57

R$

27,785.00

kg

Feijão Carioca, Grupo 1, Tipo 1
Feijão carioquinha, tipo 1, grãos claros e sãos, não podendo estar
escurecidos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de material
terroso, limite máximo de 2% de impurezas e misturas de outras
variedades e espécie, deverá estar isento de pragas. Embalagem primária:
acondicionados em sacos plásticos polietileno atóxico, incolor,
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 kg,.
Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca,
endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso
líquido, SIF, grupo. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico,
transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva
plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o
armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30
kg. Prazo de validade: mínima de 5 meses. Periodiciade: mensal. (Cota
Reservada)

8.53

R$

29,855.00

litros

Leite
Leite de vaca integral homogeneizado, teor mínimo de gorda de 3%,
submetido ao processo de ultrapasteurização, UA.T. (ultra alta
temperatura) ou UH.T. (do inglês Ultra High Temperature) e envasado
sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente
fechadas. Embalagem primária: caixa longa vida tipo “Tetra Brik” ,com
identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de
empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido.
Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada acoplada
com 12 caixas de 1Lt, constituído de plástico reforçado, resistente a
danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade
do produto durante todo o seu período de validade e contendo de peso
líquido da embalagem. Prazo de validade: mínima de 5 meses.
Periodiciade: mensal. (Cota Reservada)

4.32

R$

31,104.00

10.09

R$

60,540.00

5.03

R$

33,198.00

83

6,000.00

kg

84

6,600.00

kg

Maçã Nacional
Maçã nacional apresentado tamanho, coloração avermelhada,
conformação uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura com
polpa macia e doce, sem danos físicos e mecânicos, oriundo do manuseio
e transporte. Pesando aproximadamente 120g. Periodiciade: semanal.
(Cota Reservada)
Melancia
Melancia fresca de primeira, apresentando peso de aproximadamente
10kg, cor e conformação uniforme, arredondada ou alongado, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com casca lisa em tons de verde e rajada
por manchas amareladas, com polpa intacta e abundante, firme com
coloração rósea, avermelhada ou purpúrea, com sementes esbranquiçadas
ou pretas, Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem
mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à
casca, estarem isentos de umidade externa anormal. Periodiciade:
semanal. (Cota Reservada)
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87

2,060.00

5,400.00

2,450.00

Óleo de soja
Óleo de soja refinado e antioxidante, puro, extraído das sementes da soja,
constituído de glicerídeos de ácidos gordurosos de origem vegetal, O
produto deverá ser obtido da matéria-prima vegetal em bom estado
sanitário, e estar isento de substâncias estranhas à sua composição e de
componentes indicativos de alteração do produto ou de emprego de
tecnologia de fabricação. Embalagem primária: embalagens plásticas
resistentes atóxicas, contendo 900 ml (novecentos mililitros), nos termos
frasco do objeto acima. Na embalagem o rótulo deverá estar impresso, de forma
clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca,
endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso
líquido. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada ao
empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade. Prazo de validade: validade
acima de 5 meses. Periodiciade: mensal. (Cota Reservada)

kg

Pão francês
Produto obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, da massa
preparada com farinha de trigo, fermento biológico, contendo 1% de
sódio, deve ser realizado através da massa suplementada de ferro, e
vitaminas, com peso minimo de 50g. O pão deve ser fabricado com
matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa,
parasitos e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido. Características organoléticas: Aspecto: massa
cozida: O pão deve apresentar duas crostas, uma interior e outra mais
consistente, bem aderente ao miolo. O miolo deve ser poroso, leve
homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido e não
devem apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados.
Cor: a parte externa deve ser amarelada, amarelo-pardacenta, ou de
acordo com o tipo; o miolo deve ser de cor branca, branco-parda.
Embalagem: O pão deve deverá ser transportado em caixas plasticas de
matérial resistente transparente com tampadas de lacre. (Cota Reservada)

Suco de frutas
Suco de Fruta, Sabores, Emb. Garrafa Pet, Temp. Ambiente. Produto:
Concentrado líquido adoçado, água, acidulante, antioxidante e
conservante apresentado em temperatura ambiente nos sabores: uva,
frascos abacaxi, goiaba, maracujá, goiaba, (sem conservantes e sem corantes
artificiais). Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Embalagem Primaria:
Garrafa Pet Vedada Com Tampa de Rosca. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforça resistente ao impacto. Prazo de validade: validade
mínima de 07 meses. Embalagem 1litro. (Cota Reservada)

10.91

R$

22,474.60

12.60

R$

68,040.00

10.00

R$

24,500.00

R$

3,818,696.50

