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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
Contratação de uma empresa especializada em fornecimento de Gêneros Alimentícios, Material de 
Limpeza, Utensílios e descartáveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
Rurópolis, Cipcovid zona urbana e Cipcovid km 70 (Divinópolis), Hospital Municipal, Maternidade, 
Unidades Básicas de Saúde, UNIVAP (Unidade Integrada de Vigilância em Saúde e Atenção 
Primária), Conselho Municipal de Saúde e Centro de Atenção Psicossocial,  (CAPS  I), Rurópolis-
Pará, para melhor atendimento a toda a população. 
2. DO TERMO 
2.1 	Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, As dúvidas 
poderão ser sanadas junto ao referido setor. 

3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1 	A presente solicitação de licitação se faz necessária devido à necessidade de atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis, Cipcovid zona urbana e Cipcovid km 70 
(Divinópolis), Hospital Municipal, Maternidade, Unidades Básicas de Saúde, UNIVAP (Unidade 
Integrada de Vigilância em Saúde e Atenção Primária), Conselho Municipal de Saúde e Centro de 
Atenção Psico-Social,  (CAPS  I). A lista de acordo com a legislação em vigor, proporcionando 
agilidade na execução de serviço, garantindo um serviço de qualidade. 
Os gêneros alimentícios deverão apresentar boa qualidade e padrões fitossanitários condizentes com 
a legislação. Os requisitos representam o padrão mínimo de qualidade que os objetos licitados 
deverão obedecer para que a necessidade do setor seja atendida. 
A aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO para atender às demandas da 
Secretaria de Saúde. Tal aquisição se justifica pela necessidade periódica de serviços de limpeza e 
conservação das instalações prediais, que são essenciais para atendimento da população. Os produtos 
a serem adquiridos são fundamentais para o bom funciocionamento dos prédios pertencentes ao 
Fundo Municipal de saúde pois possibilitarão a limpeza e higienização adequadas 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
4.1 	Os produtos solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 
10.520, de 2002. 
5. DOS CRITÉRIOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
5.1 Os proponentes deverão entregar os produtos conforme cronograma fornecido pela SEMSA, a 
qual formulará periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a 
contar do recebimento da solicitação, para entregar o produto solicitado no Setor no setor de compras 
da secretaria municipal de saúde, localizado na rua 10 de maio número 125 no horário das 08:00h as 
14:00h de segunda a sexta feira. Alguns produtos deveram ser entrega de imediato 
5.2 Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação 
de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, fisico-químicas, microbiológicas, 
microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária — 
AN VISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais 
para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão 
fiscalizador quando couber. 
5.3 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as 
especificações mínimas exigidas abaixo: 
• Identificação do produto; 
▪ Embalagem original e intacta, 
• Data de fabricação, 
• Data de validade, 
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• Peso liquido, 
• Número do Lote, 
• Nome do fabricante. 
• Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber; 

6. MÉTODOS DE SUPRIMENTO E PAGAMENTO 
6.1 	0 fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, com 
prazo de entrega do objeto imediato, contados a partir do recebimento da requisição assinada pelo 
responsável nomeado pela Secretaria Municipal de Saúde, e enviada por  e-mail  ou outro meio fisico 
ou eletrônico 
6.2 o pagamento  sera  efetuado em no máximo 30 dias após o recebimento e atesto pelo fiscal do 
contrato através de transferência a conta corrente do fornecedor, indicada por este, e deverá constar 
no contrato e na observação da  NF.  Em sendo necessário a substituição da conta corrente o 
fornecedor indicará uma nova conta por oficio solicitando a substituição. Os dados bancários 
deveram constar BANCO, AGENCIA E NUMERO DA CONTA CORRENTE e obrigatoriamente 
ser em nome do contratado. 

7. AVALIAÇÃO DO CUSTO / PESQUISA DE PREÇOS 
7.1 	0 custo estimado total do presente contratação é de R$ 	  
7.2 	0 custo estimado foi apurado a partir do mapa de preços constante no processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisa de mercado 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. 	Alem da exigidas em Lei 8.666/93, deverá: 

8.1.1 Fornecer o objeto, nas especificações contidas neste termo de referencia; 

8.1.2 Fornecer todos os produtos licitados no preço, forma e prazo estipulados na proposta de preços 
vencedora no certame; 

8.1.3 Fornece o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em cada nota de requisição/e 
ou empenho, da qual constarão: data de expedição, especificações, quantitativo, prazo, local de entrega e 
preços unitário e total. 

8.1.4 Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo  bail  especifico para esse 
fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão 
fisica, química ou biológica aos alimentos. 

8.1.5 Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão 
tipo  bail  refrigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega. 

8.1.6 Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da execução do 
fornecimento; 

8.1.7 Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas quando 
necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrutis em caixas de madeira ou papelão, com 
exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou 
polietileno atóxico. 

8.1.8 Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados 
(camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene 
pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme 
boas práticas de fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de 
entrega. 



ESTADO DO PARA 

Prefeitura Municipal de Rurópolis 
- Secretaria Municipal de Saúde 

8.1.9 Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, 
a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil, após a 
notificação, sem prejuízo das sanções previstas. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento do objeto solicitado; 
9.2. Servidor responsável pelo acompanhamento GLEICIANE TAISE GERHARDT DE CARVALHO 
9.3. Efetuar o pagamento A contratada de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos. 
10. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
10.1 Consoante o ar/go 45 da lei n° 9.784, de 1999, a administração pública poderá, sem a previa 
manifestação, sem a previa manifestação do interessado, motivadamente, adotar providencias 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano dificil ou impossível reparação. 
10.2 A suspensão ou revogação do contrato sempre que houver atraso injustificado ou recorrente, na 
entrega do produto que cause danos ao contratante ou ao munícipes. 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

	

11.1 	Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário A regularização de falhas ou defeitos observados. 

	

11.2 	A fiscalização de que trata, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

11.3 	0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário A regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com a lei 8666/93 Artigos 77 a 
87 e seus parágrafos e incisos; 
12.2 Multa de 0,5% (meio centésimo) e será aplicado sobre o saldo contratual; 
12.3 retenção dos créditos junto a prefeitura ate o limite do dano causado a administração. 
12.4 impedimento de contratar com a administração pelo período de 2(anos) anos. 

13. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA EXECICIO 2021 
10 122 0005 2.063 — Ações de Enfrentamento ao Covid 19. -.V. N\AA (1.43A IStAtz-. 461C 
10 301 0004 2.065 — Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

10 301 0004 2.073 — Manutenção do Hospital Municipal. Programa  MAC.  

10.301.0004. 2 067 — Manutenção das UBS/Programas da Família. 

10 301 0004 2.068 — Manutenção do Programa dos agentes Comunitários-PACS. 

10 301 0004 2.080 — Manutenção da Vigilância Sanitária. 

10 301 0004 2.081 — Manutenção da Vigilância Epidemiológica. 
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14. DO CONTRATO 
14.1 constarão o valor do credito orçamentário, podendo ser aditivado no ate 25%, em conformidade 
com a lei 8666/93 Artigo 65 e seus parágrafos e incisos nela previstos. 
14.2 0 contrato terá vigência determinada em clausula própria e constará inicio e termino da 
vigência podendo ser aditivado ou prorrogado na forma da lei 8.666/93 artigos 57 parágrafos e 
incisos nele previsto. 
15. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUADRO DE NECESSIDADES 

ITEM QUANT. UNIDADE CATMAT DISCRIMINAÇÃO 

1 500 QUILOGRAMA 464371 

Abacate manteiga - IN NATURA - com casca bem lisa, fina e verde, em 

estado médio de maturação. Produto limpo, sem rachaduras, manchas ou 

machucados. 

2 500 UNIDADE 224397 

Abacaxi - IN NATURA - 	com casca, de tamanho médio a grande, sem 

manchas, ferimentos, podridão ou deformação, isento de danos físicos 

oriundo do manuseio e transporte 

3 300 QUILOGRAMA 466549 

Ameixa fresca - IN 	NATURA - 	extra livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e 

sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, uniforme e grau de 

maturação que suporte ao transporte e manuseio. 

4 500 QUILOGRAMA 224404 

Banana prata - IN NATURA - De 1g- qualidade, graúdas, em penca, frutos 

com 60 a 70% de maturação, com cascas uniformes no grau máximo de 

evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho. 

5 500 QUILOGRAMA 464376 

Banana maçã - IN NATURA - De 1g qualidade, graúdas, em penca, frutos 

com 60 a 70% de maturação, com cascas uniformes no grau máximo de 

evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho. 

6 400 QUILOGRAMA 464377 

Banana da terra - IN NATURA - De 1g qualidade, graúdas, frutos com 60 a 

70% de maturação, com cascas uniformes no grau máximo de evolução 

no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, 

firmes e com brilho. 

7 100 QUILOGRAMA 464388 
Caqui  Fuji  - IN NATURA - de primeira qualidade, de tamanho médio, 

firme, sem rachaduras, nível médio de amadurecimento e sem manchas;  

8 100 QUILOGRAMA 464339 

Kiwi  - IN NATURA - Sem deterioração, de primeira qualidade, grau médio 

de amadurecimento, sem manchas e partes amolecidas. Acondicionadas 

em embalagens transparentes e resistentes, com etiqueta de pesagem. 

9 300 QUILOGRAMA 274416 

Laranja - IN 	NATURA - Tipo, fresca, 	livre de 	resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo 

ser bem desenvolvido e madura, com polpa firme e intacta. 

10 500 QUILOGRAMA 464397 
Limão galego - IN NATURA - Fruto de tamanho médio a grande, no ponto 

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos 

de fertilizante. 

11 500 QUILOGRAMA 464398 

Limão Taiti - IN NATURA - Fruto de tamanho médio a grande, no ponto 

maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, livres de resíduos 

de fertilizante. 
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12 500 QUILOGRAMA 464401 

Maçã  Fuji  - IN NATURA - Frutos de tamanho médio, no grau máximo de 

evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, 

tenras e com brilho. 

/3 500 QUILOGRAMA 164350 
Mamão Havaí - IN NATURA- de primeira qualidade, tamanho comercial 

sem machucados, manchas e firme 

14 500 QUILOGRAMA 464414 

Maracujá Doce - IN NATURA - tamanho médio a grande, sem lesões de 

origem físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes. Isenta de sujidades, 

parasitas e larvas. 

15 1000 QUILOGRAMA 224410 

Melancia- IN NATURA - Fruto com 70% a 80% de maturação, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo 

ser bem 	desenvolvido, 	de tamanho 	médio, 	isenta 	de 	enfermidades, 

parasitas 	e 	larvas, 	material 	terroso 	e 	sujidades, 	sem 	danos fisicos 	e 

mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e transporte, 	de 	colheita 	recente. 

Devendo ser transportado de forma adequada. 

16 500 QUILOGRAMA 464420 
Melão Amarelo - IN NATURA - a casca deve ser firme, sem rachaduras e 

de cor vibrante, doce, suculento, de 1g qualidade. 

/7 500 QUILOGRAMA 228448 

Pepino - IN NATURA - Com superfície lisa, firme, sem rugas, bem formado, 

na cor verde. Não pode se apresentar amolecido, brocado, com manchas 

amarelas na parte superior. De tamanho médio a grande 

18 500 QUILOGRAMA 464428 

PERA - 	IN 	NATURA - de 	primeira, 	tamanho 	e 	coloração 	uniformes 

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem 

danos fisicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte, estrangeira, 

com a casca uniforme, semi maturada 

19 200 QUILOGRAMA 231462 

Tangerina - IN NATURA, com grau de maturação tal que lhes permita 

suportar transporte, manipulação e conversação adequada consumo 

mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e 

coloração uniforme, com polpa firme e intacta. Não apresentando 

manchas, machucaduras, bolores, sujidades, 

ferrugem, ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas. Colheita 

recente. 

20 400 QUILOGRAMA 464441 

Uva Rubi ou Niágara — IN NATURA - deve ser doce e suculenta, firme e 

estar bem presa ao cacho, nova e de 1g qualidade, não deve estar murcha 

ou despencando. 

21 2000 MARÇOS 463832 

Alface Crespa, Americana e Manteiga, IN NATURA - de 1g qualidade, 

compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem 

física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, 

isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias 

acondicionada em embalagem plástica. Com  no mínimo 250g o mago. 

22 1000 MARÇOS 470608 

Almeirão, Produto fresco - IN NATURA - Tamanho e coloração uniformes; 

Isento 	de 	enfermidades, 	resíduos 	de 	fertilizantes, 	material 	terroso 	e 
umidade 	externa 	anormal, 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas; 	Não 	deve 

apresentar folhas amareladas; Folhas tenras, brilhante, de cor verde vivo; 

Sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Produto deve estar com as leis especificas vigentes. Com  no mínimo 400g 
o mago. 

23 100 QUILOGRAMA 463837 
Brócolis - IN NATURA - de primeira qualidade  corn  flores, talos e folhas de 

cor verde escuro, sem manchas e sem marcas de insetos. 
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24 1000 MARCOS 227037 

Cheiro verde: de cor verde - IN NATURA - de 1g qualidade, composto de 

cebolinha e coentro, fresco, sem excesso de umidade, sem sinais de 

amarelento, 	com talos firmes, 	livre 	de 	insetos, 	isenta 	de 	danos 	por 

qualquer 	lesão 	física 	ou 	mecânica.Com 	no 	mínimo 	200g 	o 	mago. 

Transportadas adequadamente. 

25 1000 MARCOS 241677 

Couve Folha - IN NATURA - de 1g qualidade - com folhas integras livres de 

fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. 

Com  no mínimo 250g o maço. 

26 500 MARCOS 226242 

Hortelã - IN NATURA - folhas verdes, com aspecto de cor e cheiro de 

sabor próprio, livre de sujidades, parasitas e larvas. Com  no mínimo 200g 

o maço. 

27 1000 QUILOGRAMA 463839 

Repolho Branco - IN NATURA - Com folhas verdes, liso fresco, tamanho e 

coloração uniforme, firme e intacto, sem lesões de origem física, 

perfurações e cortes. 

28 500 MARCOS 463826 

Raula - IN NATURA - Tamanho e coloração uniformes; Isento de 

enfermidades, resíduos de fertilizantes, material terroso e umidade 

externa anormal, sujidades, parasitas e larvas; Não deve apresentar 

folhas amareladas; Folhas tenras, brilhante, de cor verde vivo; Sem danos 

físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Produto deve 

estar com as leis especificas vigentes. Com  no mínimo 400g o mago. 

29 2000 QUILOGRAMA 274421 

Tomate— In Natura, 1g qualidade - tamanho médio a grande; - 

consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. Deverá ser 

transportados em carros higienizados em temperatura ambiente 

30 800 QUILOGRAMA 96563 

Abóbora - IN NATURA - madura, casca firme, tamanho grande, uniforme, 

sem ferimentos ou defeitos, intacta e bem desenvolvida, livre de terras 

ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. 

31 800 QUILOGRAMA 332509 
Abobrinha verde - IN NATURA - 	de primeira qualidade, de tamanho 

médio, firme, sem rachaduras, manchas e machucados. 

32 200 PACOTE 463857 

Açafrão condimento, apresentação natural; aplicação culinária em geral. 

Acondicionado embalagem resistente, vedado e limpo, contendo de 50 g 

do produto. 

33 200 QUILOGRAMA 463860 
Alho, graúdo — Com todas as partes aproveitáveis. De primeira qualidade, 

com cor e odor caracteristico. 

34 1000 QUILOGRAMA 463754 
Batata Inglesa- IN NATURA - de 1g qualidade; -tamanho de médio a 

grande consistência firme; sem indicio de germinação; isenta de sujidade. 

35 800 QUILOGRAMA 332511 

Batata doce - IN NATURA - De superfície lisa, firme e compacta, devendo 

ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos fisicos em 	mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, transportados de forma adequada 

36 200 QUILOGRAMA 463764 
Berinjela - IN NATURA - livre sujidades e danos por lesão de origem física 

ou mecânica; aroma, cor e sabor próprios da espécie, tamanho bem 

desenvolvido e uniforme. 

37 1000 QUILOGRAMA 463767 

Beterraba - IN NATURA - de 1g qualidade - tamanho de médio a grande; - 

casca 	lisa sem 	indicio de germinação; 	- isenta de sujidade e objetos 
estranhos. 
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38 1000 QUILOGRAMA 463781 

Cebola branca Seca - IN NATURA - de 1g qualidade - tamanho de médio a 

grande; 	- 	casca 	integra 	sem 	fungos, 	consistência 	firme, 	embalada 

adequadamente. 

39 1000 QUILOGRAMA 463770 
Cenoura - IN NATURA - de 1g qualidade - casca lisa, tamanho médio a 

grande, isenta de fungos e indicios de germinação. 

40 800 QUILOGRAMA 373180 
Chuchu verde - IN NATURA - de 1g Qualidade - casca lisa, tamanho médio 

a grande, isenta de fungos e indícios de germinação. 

41 100 QUILOGRAMA 463900 

GENGIBRE - IN NATURA - de primeira, fresco, compacto e firme, isento de 

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho, cor 

e conformagão uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de 

danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

42 800 QUILOGRAMA 465693 
AMIDO, a base de mandioca, tipo tapioca, goma, massa hidratada 

43 500 QUILOGRAMA 226266 

Inhame - 	IN 	NATURA - 	produto 	de 	boa 	qualidade 	e sem 	defeitos 

grosseiros, como rachaduras, perfurações e cortes. Com  aspecto, aroma e 

sabor típicos do produto. Livres de umidade externa, com casca que solte 

facilmente, polpa branca ou amarelada e de aspecto fresco. 

44 1000 QUILOGRAMA 463795 

Mandioca / Aipim 	- 	IN 	NATURA - graúdo, 	procedente 	de 	espécies 

genuínas e sãs, frescas, ter atingido o grau de evolução e maturação, 

polpa integra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica 	matéria 	terrosa, 	sujidades 	ou 	corpos 	estranhos 	aderidos 	à 

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

45 1000 QUILOGRAMA 463791 

Maxixe - IN NATURA - de boa qualidade, Intactas, com todas as partes 

comestíveis 	aproveitáveis. 	Apresentando 	Cor, 	Odor 	e 	Sabor. 

Característicos do produto. 

46 200 QUILOGRAMA 463919 
Pimenta do reino moída, condimento- embalagem contendo 100g, com 

identificação do produto e prazo de validade. 

47 500 QUILOGRAMA 228764 

Pimentão Amarela - IN NATURA - de boa qualidade; Tamanho e 

coloração uniformes; Sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes. 

48 500 QUILOGRAMA 228762 

Pimentão verde - IN NATURA - de boa qualidade; Tamanho e coloração 

uniformes; Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 

cortes. 

49 500 QUILOGRAMA 463808 

Pimentão Vermelho - IN NATURA - de boa qualidade; Tamanho e 

coloração uniformes; Sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes. 

50 500 QUILOGRAMA 463792 

QUIABO - IN NATURA - Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, sem danos físico ou mecânico oriundo do transporte 

(rachaduras e cortes). 

51 500 QUILOGRAMA 373178 

VAGEM - IN NATURA- Curta, tipo extra  AA,  tamanho e coloração 

uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem 

danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte. 

52 500 QUILOGRAMA 464484 

Polpa de Fruta de acerola, congelada, sem adição de corantes artificiais, 

sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso liquido de 01kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. 
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53 200 QUILOGRAMA 464487 

Polpa de Fruta de cacau, congelada, sem adição de corantes artificiais, 

sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso liquido de 01kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. 

54 400 QUILOGRAMA 464488 

Polpa de Fruta de cupuagu, congelada, sem adição de corantes artificiais, 

sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso liquido de 01kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. 

55 300 QUILOGRAMA 464514 

Polpa de Fruta de goiaba congelada, sem adição de corantes artificiais, 

sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso liquido de 01kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. 

56 500 QUILOGRAMA 464474 

Polpa de Fruta de maracujá, congelada, sem adição de corantes artificiais, 

sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, 

odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. 

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente, peso liquido de 01kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de 

embalagem. 

57 100 QUILOGRAMA 464485 

Polpa de Fruta de taperebá (CAJA), congelada, sem adição de corantes 

artificiais, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de 

descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância 

contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, 

resistente, transparente, peso liquido de 01kg, contendo na embalagem a 

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, 

selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. 

58 10 UNIDADE 236286 Bacia alumínio grande; Produzido em alumínio 100% puro. Produto de 

alta qualidade com  Design  Pratico, 55 cm. 

59 10 UNIDADE 236286 
Bacia alumínio média; Produzido em alumínio 100% puro. Produto de 

alta qualidade com  Design  Pratico, 40 cm. 

60 10 UNIDADE 236285 
Bacia alumínio pequena; Produzido em alumínio 100% puro. Produto de 

alta qualidade com  Design  Pratico, 30 cm. 

61 10 UNIDADE 312495 
Caldeirão em alumínio; Caldeirão hotel, alumínio, com tampa, 28x25cm 

(diâmetro x altura), 15 litros. 

62 10 UNIDADE 312495 
Caldeirão em alumínio; Caldeirão hotel, alumínio, com tampa, 28x25cm 

(diâmetro x altura), 20 litros. 
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63 20 UNIDADE 441335 

Forma em alumínio resistente e de alta qualidade retangulares com asas 

laterais, para maior segurança. 

Dimensões aproximadas da embalagem (cm) AxLxP44 x 30 x 5 

Peso da embalagem384 g 

Formato/Design Retangular 

Material Alumínio 

Revestimento interno e externo Antiaderente 

64 20 UNIDADE 467226 
Leiteira em alumínio polido tipo caneca; Caneco com 12 cm de altura 15 

cm de diametro capacidade para 2,5 litros 

65 8 UNIDADE 286243 Panela Caçarola N° 20 Em Alumínio Fundido 2 Litros Com Algas. 

66 8 UNIDADE 254386 Panela Caçarola De Alumínio N° 28 Linha Hotel 8 Litros 

67 8 UNIDADE 292634 
Panela Caçarola N° 22 Em Aluminio Fundido 3,7 Litros Com Alças. 

68 8 UNIDADE 315516 Panela Caçarola Industrial 10 Litros 

69 8 UNIDADE 421715 
Panela de pressão de 10 litros, alumínio polido, de alta qualidade, com 5 

s
i
stemas de segurança. 

70 8 UNIDADE 421724 
Panela de pressão de 17 litros, alumínio polido, de alta qualidade, com 5 

sistemas de segurança. 

71 10 UNIDADE 241802 
Panela de pressão de 4,5 litros, alumínio polido, de alta qualidade, com 5 

s
i
stemas de segurança. 

72 100 UNIDADE 237926 Bacia de plástico rígido 15 litros. 

73 100 UNIDADE 237925 Bacia de plástico rígido 06 litros. 

74 400 UNIDADE 417993 Balde plástico reforçado, com alga de metal, capacidade 12 L. 

75 400 UNIDADE 381531 Balde plástico reforçado, com alga de metal, capacidade 10 L. 

76 400 UNIDADE 373903 Balde plástico reforçado, com alga de metal, capacidade 05 L. 

77 20 UNIDADE 440737 

Caixa organizadora de plástico grande com as seguintes características: 

Grampos de base largas, como dobradiças, prendem a tampa firmemente 

a caixa plástica. Transparente para fácil visualização do conteúdo, 

dispensando a etiquetagem externa. Projetadas em formatos modulares, 

permitindo o empilhamento fácil e ordenado. Capacidade: 28.2 I 

78 20 UNIDADE 440739 Caixa organizadora multiuso de plástico - 	Capacidade 60x45x30: 

79 20 UNIDADE 441668 

Caixa organizadora de plástico grande com as seguintes características: 

Grampos de base largas, como dobradiças, prendem a tampa firmemente 

a caixa plástica. Transparente para fácil visualização do conteúdo, 

dispensando a etiquetagem externa. Projetadas em formatos modulares, 

permitindo o empilhamento fácil e ordenado. Dotados de base largas. 

Capacidade: 5 litros 

80 20 UNIDADE 440730 

Caixa organizadora de plástico grande com as seguintes características: 

Grampos de base largas, como dobradiças, prendem a tampa firmemente 

a caixa plástica. Transparente para fácil visualização do conteúdo, 

dispensando a etiquetagem externa. Projetadas em formatos modulares, 

permitindo o empilhamento fácil e ordenado. Dotados de base largas. 

Capacidade 15 litros 

81 20 UNIDADE 440730 Caixa organizadora multiuso de plástico - 	Capacidade 20x15x12: 

82 20 UNIDADE 438009 

Caixa organizadora de plástico grande com as seguintes características: 

Grampos de base largas, como dobradiças, prendem a tampa firmemente 

a caixa plástica. Transparente para fácil visualização do conteúdo, 

dispensando a etiquetagem externa. Projetadas em formatos modulares, 

permitindo o empilhamento fácil e ordenado. Dotados de base largas. 

Capacidade 20 litros 
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83 50 UNIDADE 325120 

Cesto de plástico com pedal 60  Its,  Possui algas largas que não ferem as 

mãos. Sistema de ativação do pedal através de fita plástica, caracterizada 

por ser resistente e durável. 

84 50 UNIDADE 324614 

Cesto de plástico com pedal 15  Its,  Possui algas largas que não ferem as 

mãos. Sistema de ativação do pedal através de fita plástica, caracterizada 

por ser resistente e durável. 

85 40 UNIDADE 320275 

Cesto de plástico com pedal 30  Its,  Possui algas largas que não ferem as 

mãos. Sistema de ativação do pedal através de fita plástica, caracterizada 

por ser resistente e durável. 

86 80 UNIDADE 324614 Lixeira de plástico com pedal 15  Its-  Plástico reforçado, cor Branco 

87 100 UNIDADE 463117 Lixeira de plástico com Pedal 50 Litros - Plástico reforçado, cor Branco 

88 20 UNIDADE 447890 

Caixa térmica; Sistema prático de abertura e tampa com porta-copos 

numerados; Possui alga lateral embutida e alga tiracolo, mais prática para 

transportar; Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica; Com 

capacidade para 12 litros. 

89 20 UNIDADE 315822 

Caixa térmica; Sistema prático de abertura e tampa com porta-copos 

numerados; Possui alga lateral embutida e alga tiracolo, mais prática para 

transportar; Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica; Com 

capacidade para 20 litros. 

90 20 UNIDADE 373318 

Caixa térmica; Sistema prático de abertura e tampa com porta-copos 

numerados; Possui alga lateral embutida e alga tiracolo, mais prática para 

transportar; Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica; Com 

capacidade para 24 litros. 

91 20 UNIDADE 457117 

Caixa térmica; Sistema prático de abertura e tampa com porta-copos 

numerados; Possui alga lateral embutida e alga tiracolo, mais prática para 

transportar; Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica; Com 

capacidade para 32 litros. 

92 20 UNIDADE 457116 

Caixa térmica; Sistema prático de abertura e tampa com porta-copos 

numerados; Possui alga lateral embutida e alga tiracolo, mais prática para 

transportar; Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica; Com 

capacidade para 45 litros. 

93 20 UNIDADE 457116 

Caixa térmica; Sistema prático de abertura e tampa com porta-copos 

numerados; Possui alga lateral embutida e alga tiracolo, mais prática para 

transportar; Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica; Com 

capacidade para 48 litros. 

94 50 UNIDADE 385400 
Garrafa Térmica C/ Rosca 

Ampola de vidro, corpo em plástico 

Capacidade: 1 L 

95 30 UNIDADE 440295 
Garrafa térmica inox cromado c/ pulsado e alça; Material: Aço Inoxidável 

+ Polipropileno 

Capacidade: 2,2 Litros 

96 10 UNIDADE 218219 Colher De Madeira Tamanho Grande 60cm 

97 80 UNIDADE 443825 

Colher inox; Colher com bojo em formato simétrico e bordas 

cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior conforto no uso 

Totalmente feita de  ago  inox, altamente durável, mantém suas 

características originais, preservando a beleza, a higiene e a durabilidade 

do material. Tamanho 36 cm. (Tipo Tramontina ou equivalente) 

98 100 UNIDADE 254936 

Colher inox; Colher com bojo em formato simétrico e bordas 

cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior conforto no uso. 

Totalmente feita de aço inox, altamente durável, mantém suas 

características originais, preservando a beleza, a higiene e a durabilidade 

do material. Tamanho aproximado 20 cm. 
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99 100 UNIDADE 270149 

Faca c/ serra; Faca de mesa em  ago  inoxidável, inteiriça, com 

aproximadamente 1,0mm de espessura, comprimento aproximado de 

20cm. 

100 10 UNIDADE 387117 
Faca de corte 7', lâmina em aço inoxidável, cabo de polietileno - 30 cm 

aprox. (Comum) 

101 10 UNIDADE 455573 
Faca de corte 7', lâmina em aço inoxidável, cabo de polietileno - 30 cm 

aprox. (Tipo Tramontina ou equivalente) 

102 10 UNIDADE 34674 Garfo Trinchante De Assados Carne Churrasco Grande  Ago  Inox 

103 10 UNIDADE 356111 Garfo para mesa Aço Inox  Capri  

104 10 UNIDADE 248070 Pegador de Macarrão inox, tamanho aproximado 21,5 cm 

105 100 UNIDADE 222372 
Prato fundo em vidro temperado, liso em ambos os lados, 

incolor/transparente, tamanho aproximado 22cm. 

106 100 UNIDADE 222373 
Prato fundo em vidro temperado, liso em ambos os lados, 

incolor/transparente, tamanho aproximado 23cm. 

107 80 UNIDADE 380418 
Coador de café, tamanho n25, em tecido de algodão tipo flanela, com 

estrutura em material metálico e cabo coberto com material plástico. 

108 800 UNIDADE 339680  
Colheres descartáveis pacote com 50 UNIDADE. Colher refeição branca 

plastic°.  

109 500 UNIDADE 437780 
Colheres descartável para sorvete pacote com 1.000 UNIDADE. Colher 

sobremesa cores sortidas. 

110 500 CAIXA 226343 Copo descartável transparente, plástico - 180 ml 

111 200 CAIXA 232730 Copos descartáveis, pasticho, para café 100 ml 

112 500 CAIXA 226349 
Marmita descartável em alumínio n2  08, 20cmx05cm, caixa com 100 

UNIDADE 

113 500 CAIXA 372768 Prato plástico descartável, tamanho de 21 cm, pacote com 10 UNIDADE 

114 500 CAIXA 364463 Prato plástico descartável, tamanho de 15 cm, pacote com 10 UNIDADE 

115 5 UNIDADE 465668 Seladora Alumínio reforçado, Marmita, tamanho 8. 

116 80 UNIDADE 435656 Acendedor fogão, plástico recarregável (isqueiro) 

117 200 PACOTE 266525 Tampa copos descartável, poliestireno 180 ml, 100X1 

118 8 PACOTE 454990 Concha inox p/sopa 

119 50 UNIDADE 374932 Jarra plástica 1 litros com tampa 

120 100 UNIDADE 424327 Jarra plástica 2 litros com tampa 

121 50 CAIXA 232590 Jarra térmica 2 litros 

122 3000 UNIDADE 310507 
Agua sanitária: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio 

e água. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. PRODUTO Ak BASE DE 

CLORO. (Frasco de 1 litro) 

123 3000 UNIDADE 310507 
Agua sanitária: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio 

e água. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. PRODUTO A, BASE DE 

CLORO. (Frasco de 2 litro) 

124 5000 UNIDADE 429961 Álcool etílico hidratado em liquido, 70%, não aromatizado, límpido, 

transparente e isento de resíduos. (Frasco de 1000 g) 

125 5000 UNIDADE 269943 Álcool etílico hidratado em gel, 70%, não aromatizado, límpido, 

transparente e isento de resíduos. (Frasco de 500 g) 

126 1000 UNIDADE 234324 
Amaciante para roupa, em frasco de 02 litros. Composição: Tenso ativo 

catiOnico, espessaste, sequestrante, conservantes, corante, cloreto de 

cetil e tremeti Amônio e água. 
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127 500 UNIDADE 351157 

Cera liquida incolor; Para dar ao piso aquele aspecto espelhado, 

Formando uma película especial, Brilho Fácil reaviva as cores dos pisos, 

tem efeito  anti-pó e os protege contra riscos. Com  perfume agradável, 

proporciona frescor em todos os ambientes por muito mais tempo. 

Embalagem 750 ml. 

128 2000 UNIDADE 396196 

Desinfetante 	500 	ml; 	Liquido 	para 	uso 	geral, 	que 	tenha 	como 

componente ativo Cloreto de Alquil. Dimetil Benzi Amônio e Cloreto de 

Daquilo Dimetil Amônio que elimine germes e bactérias. 

129 2000 UNIDADE 331905 
Desodorizado ar; Odorizador de Ambiente Aerossol. Embalagem de 360 

ml. (Tipo bom ar ou equivalente) 

130 3000 UNIDADE 251594 
Detergente liquido, ácido, tenso ativos aniônicos, corante e agua, limpa 

aluminio (frasco 500 ml) 

131 3000 UNIDADE 285860 

Detergente liquido, neutro, glicerina do, componente ativo: linear 

alquilbenzeno sulfonato de sódio, com tenso ativo biodegradável e 

sequestrantes, testado dermatologicamente; (Frasco 500 ml) 

132 1000 UNIDADE 310507 

Agua sanitária, Hipoclorito de Sódio Bobona 05 litros, composição 

química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo 

varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco satkle 

3, corrosividade. 

133 300 UNIDADE 300935 LIMPA VIDROS, liquido, - C/ÁLCOOL C/PULVERIZADOR, c/ gatilho- 500ML 

134 100 UNIDADE 299646 

Lustrado móveis, base  silicone,  que dá brilho intenso, garante a proteção 

dos móveis contra manchas d'água e deixa um agradável perfume nos 

móveis. Lustra Móveis 200m1). 

135 500 UNIDADE 235287 Sabão em barra, aspecto físico sólido. (01 kg) 

136 4000 PACOTE 226791 
Sabão pó, lavar roupas, alvejantes e com ação amaciante e alto poder de 

dissolução, composição: tenso ativo amniótico, biodegradável, 

acidulante. (Embalagem de 1.000 Gramas) 

137 3000 PACOTE 226791 Sabão pó, lavar roupas, alvejantes e com ação amaciante e alto poder de 

dissolução, composição: tenso ativo amni6tico, biodegradável, 

acidulante. (Embalagem de 500 Gramas) 

138 300 UNIDADE 376404 
Hidróxido de sódio, escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico 96- 

98%. Apresentação: Potes plásticos de 1 kg. 

139 500 UNIDADE 74527 

Aparelho Barbear desc. 2 laminas; Lâmina de aço inoxidável 2. Revestido 

de teflon, nitrogênio, crome 3. Boa nitidez. 2. material: 1). Punho: 

plástico. 2). Lâminas: super.  stainless ago  

140 400 PAR 234478 

Bota segurança de borracha cor branca c/ cano médio numeração variada 

do  tam.  35 a 45; Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota  PVC  

cano médio, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em poli 

cloreto de vinil  (PVC),  sem biqueira, propriedades antiderrapantes, 

resistência a óleo 

141 3000 PAR 450457 Luvas de proteção látex com forro de algodão flocado, revestimento em 

látex nitrilico, punho liso e palma antiderrapante. Acabamento: Látex 

Nitrílico / Palma Antiderrapante; Punho: Liso; Tamanho: G 

142 3000 PAR 450457 Luvas de proteção látex com forro de algodão flocado, revestimento em 

látex nitrilico, punho liso e palma antiderrapante. Acabamento: Látex 

Nitrilico / Palma Antiderrapante; Punho: Liso; Tamanho: M 

143 1000 PAR 450457 
Luvas de proteção látex com forro de algodão flocado, revestimento em 

látex nitrilico, punho liso e palma antiderrapante. Acabamento: Látex 

Nitrilico / Palma Antiderrapante; Punho: Liso; Tamanho: P 
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144 1000 FARDO 224639 

I 
Papel higiênico, material celulose virgem, 30m x 10cm, picotado, Folha 

S
i
mples de alta qualidade Embalagem 16 pacotes x 4 rolos 

145 1000 FARDO 410381 

PAPEL TOALHA — folha simples de primeira qualidade, entrefolhada de 2 

dobras, com 100% de fibras celulósicas virgens, sem fragrância. 

Embalagem 12 pacotes x 2 

146 200 UNIDADE 419861 
Pilha D Alcalina Tamanho Grande D 1,5 V (01 UNIDADE) 

147 1000 PACOTE 355906 
Esponja de lb" de  ago  carbono, de textura macia, isenta de sinais de 

oxidação. 

148 1500 UNIDADE 385187 

Esponja dupla face para limpeza constituída de duas faces, sendo uma em 

fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra 

em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies 

delicadas devidamente sobrepostas e firmemente UNIDADE. 

149 800 UNIDADE 342131 
Pano de Chão Cru 100% Algodão, saco fechado branco, ideal para limpeza 

de pisos laminados, cerâmica, porcelanato e vidros. 

150 500 UNIDADE 413361 
Pano de prato, atoalhado, na cor branca, 100% algodão. (Tamanho médio 

70x 50 cm.) 

151 2000 PACOTE 226095 
Saco de lixo em polietileno, com capacidade de 200 litros.  Pct  5un 

152 3000 PACOTE 330485 Saco de lixo em polietileno, com capacidade de 100 litros.  Pct  5un 

153 3000 PACOTE 407156 Saco de lixo em polietileno, com capacidade de 50 litros.  Pct  5un 

154 3000 PACOTE 292718 
Saco de lixo em polietileno, com capacidade de 30 litros.  Pct  10un 

155 2000 PACOTE 226091 
Saco de lixo em polietileno, com capacidade de 15 litros.  Pct  10un 

156 400 UNIDADE 446184 
Rodo tamanho grande 40 cm C/cabo De Madeira Plastificado. (CABO DE 

1,20 MTS) 

157 500 UNIDADE 302490 
Rodo tamanho médio 30 cm C/cabo De Madeira Plastificado. (CABO DE 

1,20 MTS) 

158 500 UNIDADE 254832 
Vassoura em  Nylon  30cm C/cabo De Madeira Plastificado. (CABO DE 1,20 

MTS) 

159 800 UNIDADE 463556 

Achocolatado em pó - instantâneo, contendo os seguintes ingredientes 

básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma natural de chocolate, 

sem corantes artificiais, sem glúten. Embalagem: Embalagem de 400 

gramas, em polietileno atóxico, transparente, leitosa ou aluminada, 

resistente, acondicionado em caixa. (Tipo Nescau ou equivalente) 

160 200 UNIDADE 353154 

Adoçante dietético, à base de edulcorante natural, liquido transparente, 

acondicionado em embalagem resistente de plástico atóxico, contendo 

80 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade  
minima  de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Embalagem 200 

ml 

161 5000 QUILOGRAMA 463989 
Açúcar cristal, estrutura microcristalino que lhe confere granulometria 

fina e alta capacidade de dissolução. (Embalagem de 1 kg) 

162 200 UNIDADE 236684 

Amido de Milho (Tipo arrozina) tipo 1, maisena ou similar, sob a forma de 

pó fino, cor branca, sabor e odor característicos, fabricado a partir de 

matérias primas sãs e limpas. Acondicionado em embalagem resistente, 

contendo 200g, com identificação na embalagem (rótulo). Isento de: 

matéria terrosa, parasitas, larvas, material estranho sem umidade, 

fermentação ou ranço. 
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163 200 UNIDADE 460498 

Aveia em flocos, acondicionado em embalagem resistente, contendo 

200g, com identificação na embalagem (rótulo). Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

164 200 UNIDADE 460501 

Aveia em flocos finos, acondicionado em embalagem resistente, 

contendo 200g, com identificação na embalagem (rótulo). Isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

165 200 PACOTE 463707 

Batata palha-pacote de 140g -fina, sequinha e crocante. Produto obtido a 

partir do processamento da batata descascada, ralado tipo palha, integra 

e frita em óleo vegetal 

isento de ácidos graxos  trans.  A batata deve ser obtida, processada, 

embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam 

e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem 

em risco a saúde do consumidor. Ausência de sujidades, parasitas e 

larvas. Embalagem primaria: filme composto de polietileno, 

poliéster e alumínio ou similar, hermeticamente fechado com capacidade 

para 140gramas. 0 produto deve ser isento de corantes. 

166 2000 PACOTE 232144 

Biscoito Doce, tipo Maria, sem recheio—pct. 400g, de sabor, cor e odor 

característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem 

resistente e transparente, com identificação na embalagem (rótulo). 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

167 2000 PACOTE 235092 

Biscoito Salgado, tipo  Cream-Cracker,  pct.400g de textura crocante, com 

odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem 

resistente e transparente, com identificação na embalagem (rótulo). 

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, serão rejeitados 

biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos 

anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço. 

168 5000 PACOTE 244126 

Café puro, torrado, moído, forte e encorpado. Acondicionado em pacote 

aluminado, integro, resistente, vedado hermeticamente a vácuo e limpo. 

Embalagem contendo aproximadamente 250g. 

169 200 UNIDADE 446535 

Creme de leite textura homogênea, branco leitoso, contendo 25% a 30% 

de gordura, fabricado a partir de matéria prima selecionada, embalagem 

tetra  Pack  (caixinha) com peso liquido de 200g. 

170 100 UNIDADE. 236613 Chá mate embalagem de 20g 

171 500 UNIDADE 459670 

Massa de tomate simples concentrado com no mínimo 1% de carboidrato 

e 5% de sódio por porção, deverá ser preparado com frutos maduros, 

escolhidos, sãos, sem pele e sementes. 0 produto deverá estar isento de 

fermentações e não indicar processamento defeituoso — embalagem 

190g 

172 1000 PACOTE 338857 

Farinha de arroz, Floco de arroz, produto obtido pela ligeira torração do 

grão de milho deverá ser fabricada a partir de matérias primas s5 e limpas 

isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas ou 

rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com acidez  maxima  de 

2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína — emb. 500g. 

173 2000 PACOTE 

I 

Farinha de milho, Floco de milho, produto obtido pela ligeira torração do 

grão de milho deverá ser fabricada a partir de matérias primas s5 e limpas 

isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidas ou 

rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com acidez máxima de 

2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína — emb. 500g. 
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174 100 PACOTE 448196 

Mucilagem, Flocos de 3 cereais: Cereal, feito com flocos de 3 cereais 

integrais com adição de vitaminas e ferro (aveia, trigo e cevada), 

embalagem resistente. (Tipo Neston 3 Cereais ou similar). Embalagem 

400 gramas. 

175 800 UNIDADE 68683 

Leite Condensado textura homogênea, branco leitoso, fabricado a partir 

de matéria prima selecionada, embalagem tetra  Pack  (caixinha) com peso 

liquido de 270g. 

176 800 PACOTE 459637 

Leite em pó, tipo integral, ingredientes: soro leite desmineralizado, 

maltodextrina,  oleo  soja, tipo integral, sabor neutro, 60% caseína e 40% 

de proteínas solúveis, embalagem contendo 200 g. 

177 800 LATA 150662 

Leite em pó, tipo integral, (Ninho) ingredientes: soro leite 

desmineralizado, maltodextrina,  oleo  soja, tipo integral, sabor neutro, 

60% caseína e 40% de proteínas solúveis, embalagem contendo 400 g. 

178 1000 PACOTE 312718 

Leite em pó, tipo integral, ingredientes: soro leite desmineralizado, 

maltodextrina,  oleo  soja, tipo integral, sabor neutro, 60% caseína e 40% 

de proteínas solúveis, embalagem contendo 01k g. 

179 100 UNIDADE 446021 

Leite desnatado, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e vitaminas (A e 

D). (Tipo molico ou equivalente) Embalagem de 280g) 

180 800 PACOTE 458953 

Macarrão, do tipo espaguete, massa seca, com ovos; fabricada a partir de 

matéria-prima selecionada, s5, limpa e boa qualidade; enriquecido com 

ferro e ácido  folic°,  embalagem resistente e termos soldado. Embalagem 

de 500g 

181 100 PACOTE 458997 

Macarrão, massa seca, base de farinha de trigo, p/ lasanha pacote c/ 

500gr contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de 

validade, c/ registro do ministério da saúde, obedecendo 6 resolução 

12/78 da CNNPA. 

182 100 PACOTE 459073 

CANJICA, Milho Branco: Classe branca, subgrupo empeliculada, tipo1. 

Embalagem: saco plástico transparente, termos soldado, com capacidade 

para 500g. 

183 100 UNIDADE 386384 

Cereal Preparado Mucilon de arroz: Cereal tipo mucilon sabor de arroz 

contém Nutriprotect, uma combinação exclusiva, de  pro biotic°  Bífidos  BL  

e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de 

melhor absorção. Embalagem 400g 

184 500 UNIDADE 51691 

Mucilon cereal infantil de milho: Cereal tipo mucilon sabor de milho 

contém Nutriprotect, uma combinação exclusiva, de  pro  bi6tico Bífidos  BL  

e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de 

melhor absorção. Embalagem 400g. 

185 2000 UNIDADE 463692 

Óleo VEGETAL de soja refinado produto obtido do grão de soja que sofreu 

processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Liquido viscoso 

refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem 

em polietileno tereftalato  (PET)  de 900m1. 

186 100 PACOTE 383472 

Proteína texturização de soja (flocos grandes) 50% soja e 30% 

carboidrato, coloração escura, sabor carne bovina, aspecto físico 

desidratada, embalagem/pct contendo 400g. 
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187 80 QUILOGRAMA 461092 

Sal refinado iodado, acondicionado em embalagem resistente de 

polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem 

(rótulo) . Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

188 100 PACOTE 460530 
Torrada Integral, tipo pão de forma, farinha de trigo integral, multigraos 

189 500 FRASCO 249817 

Vinagre de vinho tinto 750 ml, tipo neutro, acidez 4 per, contendo 

identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ 

registro do Ministério da Saúde, obedecendo 6 resolução 12/78 da  

CNN  PA 

190 2000 QUILOGRAMA 458904 

Arroz Branco tipo 1, acondicionado em embalagem resistente, contendo 

01 kg, com identificação na embalagem 	(rótulo). 	Isento de sujidades, 

parasitas, larvas e material estranho. 

191 50 UNIDADE 463695 

Azeite de dendê, embalagens transparente e resistente contendo 200 ml. 

As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade de produto. 

192 100 UNIDADE 463698 

Azeite de oliva: Acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado, 

contendo 500 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Validade  minima  de 12 (doze) meses, a contar da data de 

entrega. 

193 500 QUILOGRAMA 458924 
Farinha de mandioca, seca, tipo 1, fina, classe amarela (embalado em 

pacote resistente e transparente de 1kg) 

194 800 QUILOGRAMA 460265 
Farinha de trigo especial com fermento-tipo 1- embalagem, com rótulo 

plástica e resistente de 1 kg. 

195 800 QUILOGRAMA 465332 
Farinha de trigo especial sem fermento-tipo 1- embalagem plástica, com 

, 
rotulo e resistente de 1 kg. 

196 1000 QUILOGRAMA 259722 

Feijão branco  pct  de 01 kg, primeira linha, novo, grãos inteiros, aspecto 

brilhoso, 	claro, 	liso, 	isento 	de 	matéria 	terrosa, 	pedras 	ou 	corpos 

estranhos, fungos ou 	parasitas, 	livre de 	umidade, 	secos, 	embalagem 

plástica contendo identificação do produto. 

197 2000 QUILOGRAMA 233587 

Feijão carioca  pct  de 1 kg, primeira linha, novo, grãos inteiros, aspecto 

brilhoso, 	claro, 	liso, 	isento 	de 	matéria 	terrosa, 	pedras 	ou 	corpos 

estranhos, fungos ou 	parasitas, 	livre 	de 	umidade, 	secos, 	embalagem 

plástica contendo identificação do produto. 

198 100 UNIDADE 229197 

Fermento químico em 	pó, acondicionado em embalagem 	resistente, 

contendo 	100g, 	com 	identificação 	na 	embalagem 	(rótulo) 	dos 
ingredientes, valor nutricional, 	peso, fornecedor, data de fabricação e 

validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

199 100 UNIDADE 241604 
Leite 	de 	coco, 	tradicional, 	pasteurizado 	e 	homogeneizado, 	água, 

conservadores. Embalagem resistente e transparente contendo 500m1. 

200 100 UNIDADE 326927 Maionese Tradicional, embalagem original com 500g 

201 100 LATA 462824 
Milho verde: Em conserva, em grãos, embalagem lata/ou sachê contendo 

280g. Rótulo com valor nutricional, informação sobre glúten, data de 

fabricação, validade e lote. 
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202 2000 UNIDADE 446622 

Ovos vermelhos de galinha, tamanho grande, de primeira qualidade, 

frescos, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais 

(físicas, químicas organolépticas), acomodado em cartela, sendo estas em 

perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. (01 UNIDADE) 

203 500 UNIDADE 233888 
Chá de erva desidratada: Erva doce embalagem de 40 gramas contendo 
i dentificação do produto, marca do fabricante. 

204 500 UNIDADE 401735 
Chá de erva doce desidratada; Camomila, embalagem de 20 gramas 

contendo identificação do produto, marca do fabricante. 

205 200 Pacote 421669 

Coco 	ralado-pct 	100g-sem 	adição 	de 	açúcar, 	em 	flocos 	finos, 

acondicionado 	em 	embalagem 	aluminada 	ou 	de 	polietileno 	atóxico 

transparente, com identificação na embalagem (rótulo). 

206 100 UNIDADE 320865 
Goiabada: Doce, goiabada sem adição de corantes, embalagem original 

com no minimo 200g 

207 1000 UNIDADE 463699 

Margarina cremosa com sal, teor lipidico de 65% a 85%. Não deve conter 

em sua composição gordura do tipo  trans.  Embalada em pote plástico 

resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). (Tipo Delicia 

ou equivalente). 

208 200 UNIDADE 216791 

Requeijão cremoso, produzido com leite, pasteurizado, sabor forte, 

levemente, salgado, consistência firme, espalhavel, Embalagem redonda 

de polipropileno, reutilizável, com 200g, atóxica, limpa, não violada, 

resistente, com rótulo impresso 

209 200 UNIDADE 464757 
Suco, liquido, sabor acerola, natural, concentrado s/ açúcar, c/minimo de 

50% de polpa em garrafa de 500m1. 

210 1000 UNIDADE 464757 
Suco, liquido, sabor Caju, natural, concentrado s/ açúcar, c/minimo de 

50% de polpa em garrafa de 500m1. 

211 1000 UNIDADE 396125 
Suco em pó artificial, sabores variados, embalagem com 25g. (Tipo  Tang  

ou equivalente) 

212 1000 QUILOGRAMA 450861 
Frango 	— 	congelado 	inteiro, 	de 	1.?. 	qualidade, 	embalagem 	intacta, 

indicando o prazo de validade. (01 kg) 

213 1000 QUILOGRAMA 447594 
Coxa 	e 	sobrecoxa 	de 	frango 	congelada, 	acondicionada 	em 

embalagem/bandeja plástica contendo no mínimo 1kg. 

214 1000 QUILOGRAMA 447581 

Peito de frango filé congelado, sem pele, sem osso, sem sassami, inteiro. 

Apresentando embalagem/bandeja contendo no mínimo 1kg do produto, 

integra e limpa. 

215 500 QUILOGRAMA 448967 

PEIXE PESCADO TAMBAQUI ou Surubim; SEM VICERAS; INTEIRO; COR, 

CHEIRO E SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; 

ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO; 
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Mortadela de frango: Constituída da mistura de carnes de frango 

misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias 

alimentares; apresentando no máximo 10% de gordura e ate 25% de 

umidade; de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias 

estranhas a sua composição, com validade  minima  de 60 dias a contar da 

216 800 QUILOGRAMA 447786 entrega; acondicionado em saco plástico, atóxico; e suas condições 

deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12.486 de 20/10/78); 

instrução normativa n'20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações; 

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela secretaria de agricultura. Marcas pré-

aprovadas: Perdigão, Rezende, Marba, Sadia. 

Presunto: Cozido, obtido de pernil ou outra parte do suíno sadio, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e 

larvas, condicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade 

217 200 QUILOGRAMA 447771  minima  de 2 meses a contar da data de entrega, e suas condições 

deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12486, de 20/10/78). 

(4997-2 — UF 003) Marcas pré- aprovadas: Perdigão, Seara, Sadia e 

Rezende. 

218 200 QUILOGRAMA 446678 

Queijo tipo mussarela, fresco, produto elaborado unicamente com leite 

de vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco creme homogênea, 

cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, Embalagem com 

dados de identificação, data de fabricação e de validade, peso liquido e 

registro do órgão competente. (01 kg) 

PÃO DE FORMA: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, 

gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Será 

rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, 

presença de fungos e não será permitida a adição desfarelo e de corantes 

219 300 UNIDADE 460401 
de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, 

larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno 

resistente e atóxico com a identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, data de embalagem. Validade  minima  de 05 (cinco) 

dias a contar no ato da entrega. UNIDADE utilizada: (Pacote de 500 

gramas) 

220 1000 UNIDADE 460497 
Pão de queijo - a base de polvilho doce ou azedo e queijo, Assado, 

tamanho médio 38g 

Pão massa fina - farinha de trigo/ fermento/ sal/ açúcar, gordura tipo 

vegetal e água, com casca. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, 

com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida 
221 30.000 UNIDADE 460402 a adição de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de 

parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em 

embalagem transparente, contendo na embalagem a identificação do 

produto. Validade Diário. (Tamanho médio 50 gramas). 

222 20.000 UNIDADE 460380 
Pão massa grossa (Tipo francês), ingredientes farinha trigo/fermento/sal/ 

açúcar/ margarina e agua.(Tamanho médio 50 gramas). 
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223 500 CENTRO 130915 

Salgado para coquetel, diversos (Fritos e assados). 

Coxinha: Ingredientes: farinha de trigo, 

cebola, qualimax, margarina, leite e sal. 
Recheio frango / carne — apresentação assada. (20 gr. Und. ) Validade 

diário. 

Empada : Ingredientes: farinha de trigo, 

gordura vegetal, cebola — recheio, frango 

e milho. Apresentação assado. Validade diário. 

Pastel: Ingredientes: farinha de trigo, 

agua, óleo, tempero — recheio, carne 

moída e frango desfiado. Apresentação frito. Validade diário. 

Canudinho: ingredientes: farinha de trigo, ovos, sal, óleo. Recheio: creme 

de frango ou Vatapá; Tamanho médio ( 25g), apresentação frito. 

Validade diário. 

224 500 UNIDADE 305351 REFRIGERANTE VARIADO DE 2 LITROS 

225 4000 COPO 445488 
AGUA MINERAL NATURAL, EMBALAGEM PLASTICA COPO DESCARTAVEL 

200 ML 

226 2000 UNIDADE 445488 
AGUA MINERAL NATURAL EMBALAGEM PLASTICA GARRAFA 

DESCARTAVEL DE 500 ML 

227 800 GARRAFAO 402921 
AGUA MINERAL NATURAL, SEM  GAS,  EMBALAGEM PLASTICA 

RETORNAVEL DE 20 LITROS 

228 1500 QUILOGRAMA 449724 

CARNE BOVINA IN NATURA, ACEM, MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 

PROVENIENTE DE ANIMAIS, SADIOS, ABATIDO SOB INSPEÇÃO 

VETERINARIA, DEVENDO APRESENTAR COLORAÇÃO VERMELHO-VIVO, 

ODOR, CARACTERISTICO E ASPECTO PROPRIO NA() AMOLECIDO E NEM 

PEGAJOSA. ISENTO DE VESTIGIOS DE DESCONGELAMENTO, EXCESSO DE 

GORDURA, CARTILAGEM E APONERVOSE, COLORAÇÃO ARROXEADA, 

ACINZENTADA E ESVERDEADA, ODOR FORTE E DESAGRADAVEL, 

PARASITAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRASPARENTE E 

RESISTENTE. 

229 1500 QUILOGRAMA 447401 
CARNE BOVINA IN NATURA, ALCATRA, FATIADA EM BIFE, ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO, CARNE DE PRIMEIRA, CONGELADA OU RESFRIADA, 

MAGRA, COM NO MAXIMO 5% DE GORDURA. 

230 1000 QUILOGRAMA 449724 
CARNE BOVINA IN NATURA, PATINHO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 

CARNE DE PRIMEIRA, CONGELADA OU RESFRIADA, MAGRA, COM NO 

MAXIMO 5% DE GORDURA 

231 1000 QUILOGRAMA 449723 
CARNE BOVINA IN NATURA, PALETA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CARNE 

DE SEGUNDA, CONGELADA OU RESFRIADA, MAGRA, COM NO MAXIMO 
5% DE GORDURA 

232 500 QUILOGRAMA 448170 

CARNE SUINA IN NATURA, PERNIL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 

CONGELADA SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO ATOXICO, 

TRANSPARENTE, SUAS CONDIÇOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A 

NTA - 3 ( DECRETO 12486 DE 20/10/78) e (MA> 2244/97) 

15.1 Os licitantes deverão mencionar as MARCAS, dos materiais que estão sendo licitados. 
15.2 Documentos extras: 
Para os itens abaixo, deverão ser apresentados além da licença sanitária (Alvará), documentos que 
comprovem a inspeção sanitária (termo de visita deste órgão no estabelecimento) dos produtos 
fornecidos pela indústria (frigorifico), de acordo com a legislação vigente: 
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Bebida Láctea; Carne bovina magra; Coxa e sobre coxa de frango com osso; Frango inteiro; 
Margarina; Ovos de galinha; Peito de frango; Presunto de frango; 

Rurópolis, 15 de Fevereiro de 2021. 

Fernanda  Jacqueline  Teixeira Cardoso 
Secretária Municipal de Saúde 
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