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1

ACHOCOLATADO EM PÓ

Achocolatado fino e homogêneo, de preparo instantâneo, sabor 

chocolate, com no máximo 25 mg de sódio por porção, isento de 

sujidades e materiais estranhos. 

Composição: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais 

(carbonato de cálcio e pirofosfato férrico), vitaminas (acetato de 

retinila, mononitrato de tiamina, riboflavina, nicotinamida, 

cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, pantotenato de cálcio e 

D-biotina), emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e 

antioxidante ácido ascórbico. 

Apresentação: Embalagem de 400g. 

Características adicionais: A embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com registro no 

órgão competente. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

463556
Embalagem

c/ 400g 2.800 2.800 R$ 6,25                            17.500,00 467 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto 

2

AÇÚCAR REFINADO

Açúcar tipo refinado, especial, origem vegetal, composto por 

sacarose de cana-de-açúcar. Possui características organolépticas 

próprias do produto, sendo isento de sujidades e materiais 

estranhos a sua composição. 

Apresentação: Embalagem primária em plástico atóxico e 

embalagem secundária em plástico transparente, contendo 1 kg do 

produto. 

Características adicionais: A embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com registro no 

órgão competente. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

463994 Kg 4.600 4.600 R$ 4,46                           20.516,00 767 SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto 
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ARROZ PARBOILIZADO - 05 KG 

Arroz tipo 1, grupo beneficiado, subgrupo parboilizado, classe 

longo fino. Produto com coloração uniforme e característica do 

arroz tipo 1. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias 

nocivas. 

Apresentação: embalagem primária em sacos plásticos 

transparentes atóxicos de 05 Kg e embalagem secundária também 

em plástico transparente. 

Características adicionais: a embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com registro no 

órgão competente. 

Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

458908

Embalagem 

de

5 Kg
3.000 3.000 R$ 31,82                           95.460,00 500 NÃO  SIM  R$         0,05 Aberto

4

ARROZ PARBOILIZADO - 01 KG

Arroz tipo 1, grupo beneficiado, subgrupo parboilizado, classe 

longo fino. Produto com coloração uniforme e característica do 

arroz tipo 1. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias 

nocivas. 

Apresentação: embalagem primária em sacos plásticos 

transparentes atóxicos de 01 Kg e embalagem secundária também 

em plástico transparente. 

Características adicionais: a embalagem deverá conter 

externamente no rótulo original de fábrica os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto. Com registro no 

órgão competente. 

Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

458908
Embalagem 

de 1 Kg
4.500 4.500 R$ 7,91                           35.595,00 750 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

5

AZEITE EXTRA VIRGEM     

Azeite tipo extra virgem. Produto da prensagem a frio da azeitona, 

de coloração amarela esverdeado, com acidez máx. ≤0,5%, índice 

de peróxidos (mEq/kg) ≤ 20, extinção específica no ultravioleta 

270nm ≤0,22; Delta K ≤ 0,01| 232nm ≤ 2,50. Isento de mistura 

com qualquer outro tipo de óleo ou demais produtos. 

Apresentação: embalagem de vidro escuro, com 500 ml, com 

tampa de rosca e lacre fácil de remover, podendo ser tampado 

novamente, após o uso.

Com registro no órgão competente.

Características adicionais:  o produto não deve ter sido reprovado 

pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na Operação Isis, 

iniciada em 2016. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

463696

Garrafa 

500 ml 1.000 1.000 R$ 29,25                           29.250,00 167 SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto
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BATATA PALHA                                                                                                                                

Batata frita espécie inglesa, tipo palha fina, crocante, isenta de 

gordura vegetal hidrogenada e conservantes artificiais como 

ingredientes. Coloração dourada clara, sem chegar ao marrom e 

ausência de pontos ou traços escuros, sem sujidades, sem sabor 

residual de óleo. 

Apresentação: Embalagem primária com 250g de produto, em 

plástico atóxico, contendo rótulo original de fábrica com dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, prazo de validade e embalagem 

secundária em plástico transparente. 

Com registro no órgão competente. 

Características adicionais: sem colesterol e sem conservantes. 

Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

463707
Pct 500g

1.000 1.000 R$ 12,10                            12.100,00 150 SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

7

BISCOITO CREAM CRAKER

Biscoito tipo cream cracker  de 1ª qualidade, novo, consistência 

crocante, isento de contaminação. Ausência de metabissulfito de 

sódio como ingrediente, com, no máximo, 10% de sódio por 30g de 

porção. Aspecto físico: quadrado, tipo cream cracker, classificação 

salgado. 

Apresentação: Pacotes com 200g. A embalagem deverá conter 

rótulo original com os dados de identificação, procedência, 

informação nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto e com registro no órgão competente. 

Características adicionais: cor, sabor, consistência e aroma 

característicos do produto. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

235092
Pct 200g

10.000 10.000 R$ 5,23                           52.300,00 900 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

8

BISCOITO MARIA/MAISENA   

Biscoito tipo maria/maizena de 1ª qualidade, novo, consistência 

crocante, isento de contaminação. Forma de apresentação redondo 

ou retangular, sabor maisena, classificação doce. Possui leite em 

pó ou soro de leite em pó como um dos ingredientes. 

Apresentação: Pacotes com 200g. A embalagem deverá conter 

rótulo original com os dados de identificação, procedência, 

informação nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto e com registro no órgão competente. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

232213
Pct 200g

10.000 10.000 R$ 5,43                           54.300,00 900 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto
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CAFÉ EM PÓ               

Café em pó homogêneo, tipo torrado e moído, categoria 

tradicional, de primeira qualidade.

Ingrediente: 100% café, com amargor típico, sabor e aroma 

característicos. 

Apresentação: Embalagem à vácuo de 500g e embalagem 

secundária em plástico transparente. Deve apresentar selo da 

ABIC (Associação Brasileira da Indústria do Café) – O mesmo 

deve ter nota mínima de 4,5 (de nível de qualidade do café) - com 

tolerância de 1% de impurezas. Ausência de substâncias estranhas, 

larvas e parasitos. Umidade máxima de 6%p/p e resíduo mineral 

fixo máximo de 5%p/p, cafeína mínima de 0,7%p/p. 

Características adicionais: 

Presença de rótulo original do fabricante com dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto, prazo de validade e data de 

fabricação. 

Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

463591
Embalalage

m c/ 500g
4.000 4.000 R$ 12,97                           51.880,00 667 SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

10

FARINHA DE MANDIOCA

Farinha de mandioca de 1ª qualidade. branca, grupo seca, 

TORRADA, subgrupo fina.

Apresentação: Embalagem primária em plástico transparente 

atóxico de 01kg, limpo, não violado e embalagem secundária 

também em plástico transparente.  

A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. 

Com registro no órgão competente. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

458920 Kg 3.600 3.600 R$ 5,38                           19.368,00 600 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

11

FARINHA DE TRIGO 

Farinha com matéria prima trigo, apresentação pó fino, sem 

fermento, cor branca. Produto obtido a partir de cereal limpo 

desgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em 

perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, 

fermentada ou rançosa. Ausência de impurezas, isenta de bolores e 

sabor desagradável. Com uma extração máx. de 20%, com teor 

máx. de cinzas de 0,68%, com no mínimo de glúten seco de 

6%p/p. 

Apresentação: Embalagem primária em plástico transparente 

atóxico, limpo e não violado de0 1kg e embalagem secundária 

também em plástico transparente. 

A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. 

Com registro no órgão competente. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

465332 Kg 3.600 3.600 R$ 5,03                            18.108,00 600 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto
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FEIJÃO CARIOCA                                    

Feijão Carioca, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, 

com umidade permitida em lei, isento de material terroso, 

sujidades e mistura de outras espécies.

Apresentação: Embalagem primária de 01kg, em plástico 

transparente atóxico, limpo e não violado e embalagem secundária 

também em plástico transparente. 

A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. 

Com registro do Ministério da Agricultura. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

464553 Kg 5.000 5.000 R$ 9,41                           47.050,00 833 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

13

FEIJÃO PRETO   

Feijão tipo 1, grupo anão, classe preto, novo, constituído de grãos 

inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material 

terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies. 

Apresentação: Embalagem primária de 01kg, em plástico 

transparente atóxico, limpo e não violado e embalagem secundária 

também em plástico transparente. 

A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. 

Com registro do Ministério da Agricultura.

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

464552 Kg 7.000 7.000 R$ 10,02                           70.140,00 1167 SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

14

FUBÁ DE MILHO  

 Fubá de milho obtido pela moagem do grão de milho, 

desgerminado ou não, fabricado a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar 

úmidos ou rançosos, com umidade máxima de 15%p/p, com acidez 

máxima de 5%p/p, com, no mínimo, 7%p/p de proteína. 

Apresentação: Embalagem primária em plástico transparente de 

01kg, atóxica, limpa e não violada e embalagem secundária 

também em plástico transparente. 

A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. 

Com registro no órgão competente. 

Características adicionais: fino, com rendimento mínimo após o 

cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção.

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

470688 Kg 3.600 3.600 R$ 6,03                            21.708,00 600 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

ANEXO I-A- PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E PREÇO 5/19



PREGÃO ELETRÔNICO 65/2021

15

GRÃO DE BICO 

Grão de bico constituído de grão inteiro, tipo 01, novo, cru, com 

casca, arredondado, na cor bege. Livre de insetos, impurezas e 

contaminação. Com umidade permitida em lei, isento de material 

terroso, sujidades e mistura de outras espécies.

Apresentação: Acondicionado em embalagem primária em 

plástico atóxico de 500g, transparente e embalagem secundária 

plástica resistente. 

A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. 

Com registro do Ministério da Agricultura.  

Validade mínima de 06 meses a partir da entrega.

109231
Embalagem 

de 500g
900 900 R$ 14,75                            13.275,00 150 SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

16

LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ 

 Leite de vaca, apresentação em pó, instantâneo, fortificado com 

ferro e vitaminas A, C e D. 

Apresentação: Acondicionado em embalagem de 400g, que deve 

conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. 

Conservação: em ambiente seco e arejado. 

Características adicionais: Deverá atender as especificações 

técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da 

agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Validade 

mínima de 10 meses a partir da data de entrega e 30 dias após 

aberto. 

446019
Embalagem 

de 400g
12.000 12.000 R$ 14,34                         172.080,00 2000 NÃO  SIM  R$         0,03 Aberto

17

MACARRÃO ESPAGUETE    

Massa alimentícia tipo ESPAGUETE, tamanho 8, de sêmola com 

ovos, seca, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de 

trigo especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de 

corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade 

máxima 13%. 

Apresentação: Acondicionada em embalagem com 500g do 

produto, de plástico transparente, atóxico. 

A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. Com registro no órgão competente. 

Validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega. 

458953
Embalagem 

de 500g
3.600 3.600 R$ 4,53                           16.308,00 600 SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto
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MACARRÃO PARAFUSO

Massa alimentícia formato PARAFUSO de sêmola com ovos, tipo 

seca, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo 

especial, ovos e demais substâncias permitidas, isenta de corantes 

artificiais, sujidades e parasitas, admitindo umidade máxima 13%. 

Apresentação: Acondicionada em embalagem com 500 g do 

produto, de plástico transparente, atóxico. 

A embalagem deverá conter externamente no rótulo original de 

fábrica os dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 

produto. 

Com registro no órgão competente. 

Validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega.

458980
Embalagem 

de 500g
3.600 3.600 R$ 4,66                            16.776,00 600 SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto

19

MANTEIGA COM SAL                                                                                                                       

Manteiga com sal, de primeira qualidade, obtida do creme de leite 

(nata) padronizado, pasteurizado e maturado. Com aspecto 

cremoso, odor e sabor característico. 

Apresentação: Embalagem blister de 10g, retangular, com dados 

de identificação, data de fabricação e validade, lote, registro do 

ministério da agricultura SIF/DIPOA. Acondicionadas em caixas 

com 192 unidades. 

Validade mínima de 04 meses a partir da entrega. 

354518 Sachê de 10g 36.000 36.000 R$ 0,63                           22.680,00 6000 SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto

20

MOLHO DE TOMATE

Molho à base de tomate tradicional. Contendo os seguintes 

ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal e outros condimentos 

/temperos permitidos. Consistência, odor e sabor característicos, 

sem presença de partículas estranhas, fungos e parasitas. Pronto 

para consumo. 

Apresentação: Embalagem em sachê de 340 g, deverá estar não 

violada e limpa, conter externamente no rótulo original de fábrica 

os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de validade, quantidade do produto. 

Com registro no órgão competente.

Validade mínimo de 12 meses a partir da entrega.

459672

Embalagem

c/ 340g 6.000 6.000 R$ 3,51                           21.060,00 1000 SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto

21

ÓLEO VEGETAL DE SOJA

Óleo vegetal comestível, tipo refinado, matéria-prima soja.

Deverá apresentar aspecto, aroma, sabor e cor peculiares. Livre de 

matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. 

Aplicação: uso culinário. 

Apresentação: Embalado em garrafas plásticas pet resistentes de 

0,9 L, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo legislação 

vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, lote, 

informações nutricionais, prazo de validade, conteúdo líquido e 

registro no órgão competente. Embalagem secundária resistente 

do tipo caixa de papelão contendo especificações do produto. 

Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.

463692

Embalagem

c/ 900 ml 3.600 3.600 R$ 10,69                           38.484,00 600 SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto
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REQUEIJÃO CREMOSO

Requeijão cremoso em embalagem individual, contendo os 

seguintes ingredientes: creme de leite, massa coalhada com 

fermento lácteo, leite em pó desnatado, sal e outras substâncias 

permitidas. Temperatura de conservação 0 à 10ºC. Isento de 

sujidades, matéria terrosa, parasitas, fungos e detritos animais e 

vegetais, sem alteração de sabor, odor e textura. Sem amido e 

gordura vegetal. Deve ter sabor suave, levemente salgado, 

consistência cremosa. 

Apresentação: Caixa com sachês de 18g. A embalagem deverá 

conter rótulo original com os dados de identificação, procedência, 

informação nutricional, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. 

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

405351 Sachê de 18g 36.000 36.000 R$ 1,17                           42.120,00 6000 SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto

23

SAL REFINADO      

Sal refinado iodado para consumo humano. Cor branca isento de 

sujidades e sinais de deterioração. 

Apresentação: Embalagem com rótulo original de fábrica 

contendo os dados de identificação e procedência do produto, com 

número do lote, data de fabricação, data de validade, informações 

nutricionais, bem como quantidade do produto. 

Embalagem primária de 01kg, em plástico transparente atóxico e 

embalagem secundária também em plástico transparente. 

Com registro no órgão competente. 

Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 

454017 Kg 3.600 3.600 R$ 3,11                             11.196,00 600 SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto

24

TORRADA SALGADA                                                                                                                        

Torrada levemente salgada, contendo os seguintes ingredientes: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 

vegetal, açúcar, sal refinado, glúten, lecitina de soja dentre outros 

ingredientes permitidos.  

Apresentação: Pacotes de 160g. Embalagem primaria em filme de 

polipropileno atóxico e embalagem secundaria cartonada. 

A embalagem deverá conter rótulo original com os dados de 

identificação, procedência, informação nutricional, número de 

lote, data de validade, quantidade do produto e com registro no 

órgão competente

Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

460526 Grama 15.000 15.000 R$ 4,03                           60.450,00 2500 SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto
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VINAGRE DE VINHO TINTO   

Vinagre com matéria-prima vinho tinto, tipo acentuado, acidez 

entre 4% e 6% de ácido acético e 1% v/v o teor alcoólico máximo 

do vinagre, aspecto físico líquido, visual límpido e sem depósitos. 

Apresentação: Embalado em frasco plástico de 750 ml. A 

embalagem deve conter rótulo original com registro de lote, data 

de fabricação, informações nutricionais, quantidade do produto e 

prazo de validade. 

Com registro no órgão competente. 

Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega

217092
Frasco c/ 750 

ml 
1.200 1.200 R$ 5,63                              6.756,00 200 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

                       966.460,00 

26

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA CONGELADAS                                                                                                                 

Almôndegas bovinas de 1ª qualidade, semi pronta, com formato 

redondo uniforme, TEMPERADA, SEM PIMENTA, preparada 

com no mínimo 96% de carne bovina e de no máximo 18% de 

gordura, isenta de nervos e gorduras aparentes. Com aspecto e 

aroma característicos. Isenta de matérias estranhas como pelos de 

animais ou de humanos ou indicativos de falhas das Boas Práticas 

de Fabricação e de risco à saúde. Isentas de quaisquer outras 

substâncias que alterem suas características sensoriais (física, 

química e organoléptica). Isenta de quaisquer sinais de 

contaminação.  Deve conter como ingredientes, nesta ordem: 

carne bovina, água, gordura bovina e/ou agentes de liga (farinha 

de rosca, farinha de trigo e/ou amido) e condimentos 

perfeitamente moídos, misturados e moldados. Deverão estar 

isentas de sinais de descongelamento e recongelamento. 

Ingredientes além dos descritos deverão ser citados, podendo ser 

rejeitados caso considerados indesejáveis ao produto. 

Peso médio= 25g por unidade.                                                                                                      

Apresentação: Embalagem individual de 500 g.

Embalagem primária plástica e atóxica, com selagem adequada, 

sem perfurações e vazamentos, com rotulagem de acordo com a 

legislação vigente.                                                                                                                                       

Embalagem secundária papelão, tipo caixa, lacrada com cinta de 

nylon, reforçada, impermeabilizada internamente, atóxica, com 

peso aproximado de 03 a 04 kg. 

Deverão ser transportadas congeladas, em temperatura de -18ºC 

ou inferior.

Características adicionais: Informações no rótulo de data de 

fabricação, prazo de validade, com registro no Ministério da 

Agricultura e carimbo de inspeção do SIF, dados do fabricante 

(endereço), lote e peso do produto. 

447757 Kg 1.000 1.000 R$ 25,96                           25.960,00 100 SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto
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FILÉ DE COXA E SOBRECOXA 

CARNE DE FRANGO in natura, apresentação FILÉ DE COXA E 

SOBRECOXA, limpo, SEM PELE, CONGELADO, NÃO 

TEMPERADO, manipulado em condições higiênicas adequadas, 

proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, com 

aspecto, cor e aroma característicos. Isenta de aditivos. Não 

amolecido nem pegajoso, sem manchas esverdeadas. Isento de 

matérias estranhas ou sujidades, parasitas, larvas. Isento de 

matérias estranhas como pelos de animais ou de humanos ou 

indicativos de falhas das Boas Práticas de Fabricação e de risco à 

saúde. Isento de quaisquer outras substâncias que alterem suas 

características sensoriais (física, química e organoléptica). Isento 

de quaisquer outros sinais de contaminação. Deverão estar isentos 

ainda de sinais de descongelamento e recongelamento. 

Peso aproximado da unidade = 250 g, contendo valor limite de 6% 

de água de adição, apresentando perda máxima de 6% no degelo. 

Apresentação: Acondicionado em embalagem primária plástica 

transparente, atóxica de aproximadamente 1,0 Kg, com rotulagem 

de acordo com a legislação vigente. Embalagem secundária de 

papelão, tipo caixa, impermeabilizada, atóxica, reforçada e 

lacrada, com aproximadamente 20 Kg.  Contendo identificação do 

produto, lote, dados do fabricante, prazo de validade, peso, data de 

fabricação, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias 

do Ministério da Agricultura. Deverá ser transportado congelado, 

em temperatura de -18ºC ou inferior.                                                                                                                               

Validade: Sob congelamento, no mínimo 3 meses a partir da data 

de entrega.       

451063 Kg 1.000 1.000                     18,60                           18.600,00 100 SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto
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FILÉ MIGNON SUÍNO                                                                                                                                                    

Mignon Suíno, peça inteira, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, 

com no máximo 8% de água, apresentando no máximo de 6% de 

perda no degelo, com baixo teor de gordura. Consistência firme e 

compacta, carne de coloração rosada, aspecto e aroma 

característicos. Não amolecida e pegajosa, sem manchas 

esverdeadas.  Isenta de matérias estranhas como pelos de animais 

ou de humanos ou indicativos de falhas das Boas Práticas de 

Fabricação e de risco à saúde. Isentas de quaisquer outras 

substâncias que alterem suas características sensoriais (física, 

química e organoléptica). Isenta de quaisquer sinais de 

contaminação. Deverá estar isento de sinais de descongelamento e 

recongelamento. 

Apresentação: Embalagem individual de 1 kg.  Acondicionada a 

vácuo, em embalagem primária plástica atóxica, com rotulagem de 

acordo com a legislação vigente, com apenas uma peça por 

embalagem, com peso aproximado de 1,0 a 4,0 kg por peça, 

dispostas em embalagem secundária tipo caixas de papelão, com 

peso aproximado de 20 kg, reforçadas, impermeabilizadas 

internamente e devidamente lacradas.                                                                                                                                                    

A embalagem deve conter externamente: dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

validade, peso, número de registro no Ministério da Agricultura e 

carimbo de inspeção do SIF. Deverá ser transportado congelado, 

em temperatura de -18ºC ou inferior.

Validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega. 

447535 Kg 1.000 1.000                      25,17                            25.170,00 100 SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto
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FILÉ DE PEITO DE FRANGO                                                                                                                                            

CARNE DE FRANGO in natura, apresentação FILÉ DE PEITO DE 

FRANGO, desossado, sem carcaça, sem pele, CONGELADO, NÃO 

TEMPERADO, apresentando perda máxima de 6% no degelo. Com 

aspecto, cor e aromas característicos. Isenta de aditivos. Não 

amolecido nem pegajoso, sem manchas esverdeadas. Isenta de 

matérias estranhas ou sujidades, parasitas, larvas, dentre outros, 

indicativas de falhas das Boas Práticas de Fabricação e de risco à 

saúde. Isentas de quaisquer outras substâncias que alterem suas 

características sensoriais (física, química e organoléptica). Deverá 

estar isento de sinais de descongelamento e recongelamento.

Peso aproximado de 230 a 250g por unidade. Isento de 

contaminação. 

Apresentação: Embalagem individual de 1 kg, sendo a embalagem 

primária plástica atóxica, lacrada, com rotulagem de acordo com a 

legislação vigente e em embalagem secundária de papelão, tipo 

caixa, lacrada, também atóxica, de aproximadamente 20 Kg, 

contendo identificação do produto, lote, dados do fabricante, prazo 

de validade, peso, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais, 

de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura. 

Deverá ser transportado congelado, em temperatura de -18ºC ou 

inferior. 

Validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega.

447581 Kg 1.000 1.000                    20,50                           20.500,00 100 SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto
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FILÉ DE PEITO DE FRANGO, EMPANADO

Filé de peito de frango empanado, cozido, pré-frito, TEMPERADO, 

CONGELADO, SEM PIMENTA, composto de carne de frango sem 

pele e sem osso (filé), cobertura: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, água; ligante: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, derivados de milho, e 

sal; gordura vegetal, sal, proteína de soja e condimentos. Com 

aspecto, cor, odor e sabor característicos. Isento de matérias 

estranhas ou sujidades, parasitas, larvas, dentre outros, 

indicativas de falhas das Boas Práticas de Fabricação e de risco à 

saúde. Isentas de quaisquer outras substâncias que alterem suas 

características sensoriais (física, química e organoléptica). 

Ingredientes além dos descritos deverão ser citados, podendo ser 

rejeitados caso sejam considerados indesejáveis ao produto.  Peso 

aproximado de 100 g por unidade. 

Apresentação: Acondicionado em embalagem individual de 1,0Kg. 

Embalagem primária plástica de 1,0 a 3,0 kg de polietileno atóxico 

com rotulagem de acordo com a legislação vigente e em 

embalagem secundária de papelão, tipo caixa, aproximadamente 

20 kg do produto, reforçada, impermeabilizada internamente e 

devidamente lacrada.   Seu rótulo deve conter: data de fabricação, 

lote, dados do fabricante, prazo de validade, registro no Ministério 

da Agricultura e carimbo de inspeção do SIF e peso. Deverão se 

apresentar de acordo com a NTA-76 (Dec.12486 de 20/10/780 e 

(MA. 2244/97). Deverá ser transportado congelado, em 

temperatura de -18ºC ou inferior.                                                                      

Validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega.                                                                                                

447751 Kg 1.000 1.000                      24,17                            24.170,00 100 SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto
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FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, tipo SASSAMI                                                          

Sassami de 1ª qualidade, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, com 

adição de água de no máximo 8%, apresentando 6% de perda 

máxima no degelo, peso aproximado de 40 a 50 g a unidade.  Com 

aspecto, cor e aromas característicos, não amolecido nem 

pegajoso, sem manchas esverdeadas.  Isenta de aditivos. Isenta de 

matérias estranhas ou sujidades, parasitas, larvas, dentre outros, 

indicativas de falhas das Boas Práticas de Fabricação e de risco à 

saúde. Isentas de quaisquer outras substâncias que alterem suas 

características sensoriais (física, química e organoléptica). Limpo 

(sem excesso de gordura ou cartilagem), corte de acordo com os 

padrões estabelecidos pelo diagrama, sem extensão atingindo 

partes não cotadas; apresentar após o degelo consistência firme e 

compacta, coloração característica, brilho e aroma suave. 

Apresentação: Embalagem individual de 1 kg     Acondicionados 

em embalagem primária plástica atóxica, com rotulagem de 

acordo com a legislação vigente e com embalagem secundária de 

papelão, tipo caixa, reforçada e impermeabilizada internamente, 

lacrada com cinta de nylon, contendo aproximadamente 20 kg. A 

embalagem deve ter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

validade, peso, número de registro no Ministério da Agricultura e 

carimbo de inspeção do SIF. Deverá ser transportado congelado, 

em temperatura de -18ºC ou inferior.

Validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega.

447618 Kg 1.000 1.000                     19,28                           19.280,00 100 SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

32

LINGUIÇA FINA, origem suína, TIPO CALABRESA                                                             

Linguiça calabresa preparada com carnes de 1ª qualidade, 

RESFRIADA, SUAVEMENTE TEMPERADA, com aspecto 

característico firme, não pegajosa, cor própria, sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, aroma e sabor característico. Isenta 

de matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas de 

Fabricação e de risco à saúde. Isentas de quaisquer outras 

substâncias que alterem suas características sensoriais (física, 

química e organoléptica). Isenta de quaisquer sinais de 

contaminação. 

Apresentação: Acondicionada em embalagem plástica 

transparente atóxica, a vácuo, de aproximadamente 1 a 2,5 kg, com 

rotulagem de acordo com a legislação vigente e dispostas em 

embalagem secundária de papelão, tipo caixa, reforçada, 

impermeabilizada internamente, com peso entre 5 e 10 kg. A 

embalagem deve conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

validade, peso, número de registro no Ministério da Agricultura e 

com carimbo de inspeção do SIF. Deverá ser transportada 

resfriada, em temperaturas de até 7ºC. 

Validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega.

447701 Kg 1.000 1.000                    20,83                           20.830,00 100 SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto
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OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A                                                                                   

O produto deverá estar de acordo com a RIISPOA/M.A, Resolução 

nº 5 de 05/07/91 CIPOA/MA, a qual estabelece: ser de galinha; 

branco; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor 

e sabor anormais. Ser do tipo médio, pesando no mínimo 50 

(cinquenta) gramas por unidade, proveniente de avicultor com 

inspeção oficial, não apresentar trincos e quebraduras na casca, 

estar acondicionado em embalagem primária contendo data de 

embalagem e validade, carimbo do SIF e nome do produtor, 

podendo ser transportado em caixas de papelão reforçadas 

contendo no mínimo 10 bandejas.  Deverá atender os padrões 

microbiológicos da RDC n° 12, de 02/01/01 da Anvisa, e Resolução 

RDC Nº35 de 17/06/09. O transporte deverá ser realizado em 

veículo fechado e refrigerado, mantendo a temperatura entre 04 e 

10ºC, de acordo com a legislação vigente.                                                                   

Apresentação: cartela em bandeja de papelão contendo 30 

unidades ou bandeja de papelão contendo 12 unidades.

446619 Dúzia 3.000 3.000                        8,16                           24.480,00 250 SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

34

                                                                                                                                                                                                     

SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                                                                        

Sobrecoxa de frango, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, com 

adição de água no máximo 8%, apresentando perda máxima de 6% 

no degelo. Manipulada em condições higiênicas adequadas, 

proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, com 

aspecto, cor e aromas característicos. Isenta de aditivos. Não 

amolecida nem pegajosa, sem manchas esverdeadas. Isenta de 

matérias estranhas ou sujidades, parasitas, larvas, dentre outros, 

indicativas de falhas das Boas Práticas de Fabricação e de risco à 

saúde. Isentas de quaisquer outras substâncias que alterem suas 

características sensoriais (física, química e organoléptica). 

Produto de 1ª qualidade, limpo (sem excesso de gordura e pele), 

corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama, 

padronização de peça com 250 a 300 gramas por unidade. 

Apresentar após o degelo consistência firme e compacta, coloração 

amarelo pardo, brilho e aroma suave.

Apresentação: Embalagem individual de 1 kg.                                                                                             

Acondicionadas em embalagem primária plástica, atóxica, com 

rotulagem de acordo com a legislação vigente e com embalagem 

secundária de papelão, tipo caixa, reforçada e impermeabilizada, 

atóxica lacrada com cinta de nylon, contendo aproximadamente 

20 kg. A embalagem deve ter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, peso, número de registro no Ministério da 

Agricultura e carimbo de inspeção do SIF. Deverá ser transportada 

congelada, em temperatura de -18ºC ou inferior.

Validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega.

447866 Kg 1.000 1.000                     15,46                           15.460,00 100 SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

                        194.450,00 
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ÁGUA SANITÁRIA 

Água sanitária composta de hipoclorito de sódio e água. Princípio 

ativo: Hipoclorito de Sódio. Teor de cloro ativo entre 2,0% a 2,5% 

p/p. 

Aplicação: desinfecção de superfícies, equipamentos e utensílios. 

Apresentação: líquido incolor; embalagem plástica de 1 litro. 

Com a descrição do fabricante, lote e data de validade na 

embalagem. 

Características adicionais: ação alvejante, desinfetante e 

bactericida, sem adição de corantes e fragrâncias.

Com registro no órgão competente.                                                                                                  

Validade: 6 meses a partir da data de entrega.

310507 L 600 600                        5,01                             3.006,00 
200 

bimestral
SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

36

ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%

Álcool etílico tipo hidratado, concentração 70º GL. Aplicação: 

limpeza e desinfecção. 

Apresentação: aspecto líquido; embalado em frasco de 1 litro. Com 

a descrição do fabricante, lote e data de validade na embalagem. 

Características adicionais: líquido incolor, límpido, volátil e odor 

característico.

Com registro em órgão competente. 

Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega.

269941 L 1.200 1.200                     10,01                            12.012,00 
400 

bimestral
SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

37

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% ANTISSÉPTICO

Álcool etílico tipo hidratado, concentração 70º GL, com ação 

antisséptica. 

Aplicação: limpeza e desinfecção de mãos e braços.

Apresentação: em gel; embalado em frasco de 500 ml. Com a 

descrição do fabricante, lote e data de validade na embalagem. 

Características adicionais: incolor/transparente e de odor 

característico.

Com registro no órgão competente.

Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega.

269943
Frasco

c/500ml
600 600                     14,78                             8.868,00 

200 

bimestral
SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

38

BOBINA DE SACO PLÁSTICO - 5 KG

Saco fabricado em plástico (matéria prima: polietileno) BEM 

REFORÇADO em bobina picotada, com fácil destaque do produto.

Aplicação: armazenamento de alimentos

Capacidade: 05 kg. 

Dimensões aproximadas: 

35 x 45 cm. 

Características adicionais: sacos transparentes; com durabilidade 

e resistência ao rasgo e perfurações.                                                                                                                                     

Apresentação: Bobina com 500 unidades de sacos plásticos.

307144
Bobina

c/500 unid
50 50                     33,81                              1.690,50 

50                      

anual
SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto
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DESINFETANTE BACTERICIDA

Desinfetante de uso geral, com ação germicida/bactericida e 

bacteriostática. 

Aplicação: desinfecção de pisos, paredes, pias, banheiros e 

superfícies em geral. 

Apresentação: líquido; embalagem de 1 ou 2 litros. 

Com a descrição do fabricante, lote e data de validade na 

embalagem. 

Características adicionais: aroma neutro ou fragrância suave; 

limpa e desinfeta em uma única operação. 

Com registro no órgão competente.

Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega.

457797 L 600 600                     17,04                           10.224,00 
200 

bimestral
SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

40

DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO CONCENTRADO 

Detergente neutro, composto por matéria ativa detergente. 

Aplicação: limpeza de louças, panelas e utensílios de cozinha, 

garantindo a completa remoção de resíduos gordurosos e 

sujidades em geral, sem danificar a pele dos usuários.  

Apresentação: aspecto líquido viscoso transparente, isento de 

fragrância; embalado em frasco anatômico de 500 ml provido de 

tampa fixada sob pressão e bico aplicador. 

Com a descrição do fabricante, lote e data de validade na 

embalagem.  

Características adicionais: pH situado entre 6,5 – 7,5 (produto 

puro); solubilidade em água; enxágue rápido; isento de partículas 

insolúveis ou materiais precipitados; níveis reduzidos e aceitáveis 

de irritabilidade e toxidade. Fórmula biodegradável > 95%.  

Com registro no órgão competente.

Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega

372748
Frasco

c/500 ml
1.200 1.200                       2,63                              3.156,00 

400 

bimestral
SIM  NÃO  R$          0,01 Aberto

41

MÁSCARA DESCARTÁVEL                                                                                                                    

Máscara cirúrgica descartável, semifacial, confeccionada em 

material tecido não tecido (TNT); com, pelo menos, uma camada 

interna e uma externa, atóxica e sem látex; com elástico revestido. 

Contendo um elemento filtrante. Com clipe nasal embutido que 

permita ajuste adequado ao rosto. 

Apresentação: embalagem em caixa com 100 unidades. Com dados 

de identificação, data de validade, número de registro ou isenção 

no Ministério da Saúde na embalagem. 

Características adicionais: inodora, bordas bem acabadas, isentas 

de cola. Com eficiência de filtragem de partículas >98% e 

eficiência de filtragem bacteriológica >95%.                                                                                                            

Validade: 6 meses a partir da data de entrega.

381343
Cx c/

100unid
1.000 1.000                     43,03                           43.030,00 

500 

semestral
SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto

42

PÁ PLÁSTICA COLETORA DE LIXO

Pá coletora de lixo com coletor e cabo compostos de plástico 

resistente. 

Dimensões:

Cabo revestido com plástico medindo 80cm e pá com medidas 

aproximadas de: 24,5 x 8,5 x 25cm. 

Características adicionais: Com apoio para firmar a pá com o pé e 

borracha em sua parte inferior composta por PVC. 

477057 Unid 50 50                     23,16                              1.158,00 
50                      

anual
SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto
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43

PANO DE CHÃO (TIPO SACO)

Pano de chão, tipo saco, lavado e alvejado. 

Matéria prima 100% algodão.

Confeccionado em tecido de algodão cru, resistente, encorpado e 

forte, isento de rasgos ou outros defeitos que possam prejudicar 

sua utilização.

Aplicação: limpeza de pisos. 

Dimensões aproximadas: 50x80cm. 

Cor: branca. 

Características adicionais: alto grau de absorção, sem estampas, 

desenhos ou pinturas. 

352424 Unid 600 600                       6,65                             3.990,00 
600                   

anual
SIM  NÃO  R$         0,02 Aberto

44

RODO PARA PISO

Rodo para piso, com cabo plastificado, com borracha sintética 

dupla, resistente. 

Dimensões:

Rodo com 40 cm de largura e cabo com 1,20m de comprimento. 

Características adicionais: com fixação reforçada.

228863 Unid 100 100                     24,55                              2.455,00 
100                   

anual
SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto

45

SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO

Sabonete líquido antisséptico. Princípio ativo triclosan (0,3 a 

0,5%), inodoro, com pH neutro. 

Aplicação: limpeza e assepsia das mãos. 

Apresentação: sabonete líquido com aspecto viscoso cremoso; 

embalado em frasco de 500 ml, com tampa selada, antivasamento. 

A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote e validade. 

Características adicionais: não causar irritabilidade dérmica. 

Eficaz contra ampla faixa de bactérias. Sem fragrância e sem 

corantes. Pronto para usar, sem diluição.

Com registro no órgão competente.

Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega.

384525
Frasco

c/500 ml
600 600                      17,72                           10.632,00 

200 

bimestral
SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

46

SACO REFORÇADO PARA LIXO - 400 L

Saco fabricado em material plástico, altamente resistente.

Capacidade: 400 litros. 

Cor preta.                                                       

Peso aproximado do cento do saco de lixo: 24Kg.  

Dimensões aproximadas: 

Comprimento de 120 a 180 cm e largura de 115 a 130 cm.

Características adicionais: Reforçado, resistente a rasgos, isento 

de furos. 

Acondicionado em embalagem contendo 100 unidades.

246284
Embalagem

100 unid 10 10                  268,01                              2.680,10 
10                   

anual
SIM  NÃO  R$         0,20 Aberto

47

SACO REFORÇADO PARA LIXO - 100 L

Fabricado em material plástico, altamente resistente.

Capacidade: 100 litros. 

Cor preta.                                                                                             

Dimensões aproximadas: 

Comprimento de 100 cm e largura de 75 cm. 

Características adicionais: Reforçado, resistente a rasgos, isento 

de furos, suportando até aproximadamente 20kg. 

Acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. 

470833
Embalagem

100 unid 10 10                    80,30                                 803,00 
10              

anual
SIM  NÃO  R$          0,10 Aberto
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48

SACO REFORÇADO PARA LIXO - 50 L

Saco fabricado em material plástico, altamente resistente.

Capacidade: 50 litros. 

Cor preta. 

Dimensões aproximadas: 

Comprimento de 80 cm e largura de 65 cm.

Características adicionais: Reforçado, resistente a rasgos, isento 

de furos, suportando até aproximadamente 10kg.                                                                                            

Acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. 

398561
Embalagem

100 unid 20 20                      36,11                                 722,20 
20                      

anual
SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto

49

VASSOURA DE PIAÇAVA

Vassoura com cerdas de piaçava sintética em polipropileno. Cabo 

rosqueável ou com fixação reforçada, confeccionado em madeira 

recoberto com plástico.

Aplicação: limpeza pesada e superfícies rústicas.

Dimensões mínimas: 60 X 6 X 8cm.  

Dimensões aproximadas do cabo: 1,40 m de altura e 22 mm de 

diâmetro. 

Características adicionais: robusta, resistente, com cerdas duras.

449821 Unid 200 200                     40,43                             8.086,00 
200                   

anual
SIM  NÃO  R$         0,05 Aberto

                          112.512,80 

50

PÃO, TIPO MINI BRIOCHE

Pão, do tipo mini brioche, de massa fina, redondo, contendo os 

seguintes ingredientes como composição mínima da massa: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento 

biológico, sal, açúcar, gordura vegetal, água e demais substâncias 

permitidas. Apresentar aspecto, cor, aroma e sabor característicos 

do produto, com rótulo original contendo os ingredientes, peso, 

informações nutricionais, prazo de validade e registro de 

fiscalização no órgão competente.   

Características adicionais: 

Superfícies lisas, macias, brilhantes, não quebradiças, com miolo 

consistente, sedoso e macio. 

Livre de matérias estranhas e sujidades. 

Apresentação: 

Unidades com peso aproximado de 25g. Acondicionado em 

embalagem plástica atóxica, em conformidade com a legislação 

vigente. 

Prazo mínimo de validade 07 (sete) dias.

460397 Kg 1.250 1.250 R$ 17,12                           21.400,00 
100 Kg  

semanal
SIM  NÃO  R$         0,03 Aberto

TOTAL R$ 1.294.822,80           

GRUPO 4 - FREQUENCIA DE ENTREGA SEMANAL
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