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HERMER E HERMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA c;)' 
AUCHAO 	CNPJ N.° 34.280.235/0001-04 e I. ESTADUAL N.° 15.653.637-4 

Av. 12 de Fevereiro, S/N.° - Centro Rurópolis - Para 
CEP: 68.165-000, Celular (93) 98102-8142  

E-mail:  wilsonhermes011otmail.com  c' SEMI' IL  

o 

AUCHAO 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

SEMTRAS 

PROPONENTE: 
NOME: 	HERMES E HERMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ENDEREÇO: 
BAIRRO:  AV.  12 DE FEVEREIRO CIDADE: 	RUROPOLIS 

CNPJ: 	34.280.235/0001-04  E-MAIL  ioao-odair@hotmail.com   

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL, solicita que seja fornecido os pregos unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento 

preliminar de pregos e verificação da modalidade de licitação cabível. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) 

item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para, SEMTRAS. 

Objeto: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO  SPLIT  PARA, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RURóPOLIS, NO ANO DE 2021. 

LOTE N°01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1  
AGUA MINERAL, sem gás, embalagem de 300 ml, em garrafa plástica, 
pacote com 24 unidades 

PCT  500 Embalagem plastica 
Não inferior a 
180 dias 

R$ 	26,00 R$ 	13.000,00 

2  
AGUA MINERAL, sem Os, embalagem  dc  200 ml, em copo plástico, 
pacote com 48 unidades 

PCT  500 Embalagem plastica 
Não inferior a 
180 dias 

R$ 	20,00 R$ 	10.000,00 

3 AGUA MINERAL- 20 litros- refil UND 720 garafa'o 20 litros 
Não inferior a 
180 dias 

R$ 	10,00 R$ 	7.200,00 



4  ÁGUA MINERAL -20 litros com garrafão UND 30 garai....6 20 litros 
Não inferior a 
180 dias 

R$ 	30,00 R$ 	900,00 

5  
ÁGUA MINERAL, sem gás, garrafa tipo  PET  2 litros, pacote com 6 
unidades 

UND 150  Embalagem plastica 
Não inferior a 
180 dias 

R$ 	36,00 R$ 	5.400,00 

6  
REFRIGERANTE DE 2 LITROS, tipo coca cola, sabores diversos, 
(fardo com 06 und)  

FD 600  Embalagem plastica 
Não inferior a 
180 dias 

R$ 	53,00 R$ 	31.800,00 

R$ 	68.300,00  

LOTE N° 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM

VALIDADE 
PRIMERIA 

VL  UNIT  VL TOTAL 

1 

ABACATE no ponto de maturação adequado para o consumo, isento de 
lesões de origem fisica e mecinica, livre de substâncias terrosas e 
sujidades. Acondicionado em saco plástico at6xico, transparente e 
resistente. 

KG 150  in  natura R$ 	9,00 R$ 	1.350,00 

2 

ABACAXI PÉROLA de boa qualidade, inteiro e sem lesões ou 
perfurações, no ponto de maturação adequado para o consumo. Isento de 
sujidades, parasitas e larvas, sem umidade externa anormal, com sabor e 
odor característico. Acondicionado em saco plástico atóxico,transparente 
e resistente. 

UND 240  in  natura R$ 	5,50 R$ 	1.320,00 

3 

ABACAXI HAVAÍ de boa qualidade, inteiro e sem lesões ou 
perfurações, no ponto de maturação adequado para o consumo. Isento de 
sujidades, parasitas c larvas, scm umidade externa anormal, com sabor e 
odor característico. Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente 
e resistente 

UND 240  in  natura R$ 	5,50 R$ 	1.320,00 

4 

BANANA: Nanica, maçã ou Prata de Primeira; In natura; Comprimento 
maior que 14 m e diâmetro maior que 35 mm; Coloração da casca: 
amarelo esverdeada, espessura fina e polpa branca creme; o lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; Não apresentar 
defeitos como: passada, dano por praga, podridão e ferimento em mais 
que três 
dedos da penca e; dois dedos se for buque; Devendo 
ser entregue em embalagem  sub  múltipla de 1,00 x 
1,20m; Contendo identificação do produto, peso liquido, 
nome e telefone do fornecedor; Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. 
determinados pela Anvisa. 

DZ 300  in  natura R$ 	5,00 R$ 	1.500,00 



5 

( 
AZEITONA em conserva, verde,fatiada,sem caroço, imersa em liquido, 
com tamanho e coloração uniformes, embalagem drenada de 2kg, 
devidamente lacrado, devendo ser considerado o peso liquido do produto  
drenado. A embalagem deve conter: data de validade,identificação da 
marca, número do lote, procedência, composição. 

PCT  180  

t 

in  natura R$ 	60,00 R$ 	10.800,00 

6 

LARANJA de primeira qualidade, Tipo pêra com 70% de maturação. 
Sem danificações fisicas, casca integra. Isenta de substâncias terrosas, 
sujidades, parasitas, larvas, residuos de defensivos agricolas, odor e sabor 
estranho. Peso por unidade de aproximadamente 180g. 

KG 2.500  in  natura R$ 	5,20 R$ 	13.000,00 

7 

MACA de primeira qualidade, Tipo comum com 70% de maturação Sem 
danificações fisicas, casca integra. Com  cor, sabor e aroma característicos 
da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade 
de aproximadamente 120g. 

KG 2000  in  natura R$ 	9,50 R$ 	19.000,00 

8 

MAMÃO de primeira qualidade, Tipo formosa com 70% de maturação. 
Sem danificações fisicas, casca integra. Com  cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. 
Peso e tamanho padrão. 

KG 500  in  natura R$ 	6,50 R$ 	3.250,00 

9 

MANGA de boa qualidade, livre de sujidades, lesões fisicas e mecânicas 
oriundas do manuseio e transporte, no ponto dematuração adequado para 
o consumo, com cor, sabor e odor caracteristico. Acondicionada em saco 
plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 300  in  natura R$ 	7,50 R$ 	2.250,00 

10 

MELANCIA, Frescas de ótima qualidade,compacta, firme de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Com  70% de maturação. Não serão permitidos danos 
que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos 
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho 
padrão. 

KG 200  in  natura R$ 	5,00 R$ 	1.000,00 

11 

PERA de primeira qualidade, Tipo comum com 70% de maturação Sem 
danificações fisicas, casca integra. Com  cor, sabor e aroma característicos 
da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade 
de aproximadamente 120g. 

KG 180  in  natura R$ 	10,00 R$ 	1.800,00 



12 

( 
UVA deve ser doce e suculenta, firme e estar bem pi esa ao cacho, nova e 
de 18  qualidade, não deve estar murcha ou 
despencando, com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos 
agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão. 

KG 350  in  natura R$ 	16,00 R$ 	5.600,00 

13 
ALFACE de primeira qualidade, de deterioração, intactas e firmes. 
Acondicionada cm saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

MQ 200  in  natura R$ 	3,50 R$ 	700,00 

14 

CHEIRO VERDE, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, 
firme, intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Acondicionada em saco de polictileno atóxico, resistente e 
transparente. 

MQ 250  in  natura R$ 	3,50 R$ 	875,00 

15 

REPOLHO BRANCO, de boa qualidade, firme, intacto e sem lesões de 
origem fisica e mecânica (rachaduras, cortes) oriundos do manuseio e 
transporte. Livre de sujidades. Acondicionado em saco plástico atóxico, 
transparente e resistente. 

KG 120  in  natura R$ 	5,00 R$ 	600,00 

16 

ABÓBORA MADURA, tipo cabotid, isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. De colheita recente. Acondicionada em 
saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 45  in  natura R$ 	3,50 R$ 	157,50 

17 

ABOBRINHA VERDE de boa qualidade, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa anormal, sem danos fisicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De colheita recente. 
Acondicionada cm saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 45  in  natura R$ 	3,50 R$ 	157,50 

18 

BETERRABA de boa qualidade fresca, compacta e firme, isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e 
coloração uniformes, livre de sujidades. De colheita recente. 
Acondicionada em saco plástico atóxico,transparente e resistente 

KG 80  in  natura R$ 	5,00 R$ 	400,00 

19 

BATATA INGLESA, inteira, de colheita recente, livre de parasitas e 
larvas, sem umidade anormal, isenta de odor e sabor estranho, isenta de 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos. Acondicionada em 
saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 200  in  natura R$ 	5,30 R$ 	1.060,00 



20 

CENOURA de boa qualidade, sem rama, fresca, c 	dacta e firme, sem 
lesões de origem físicas e mecânicas oriundos do manuseio e transporte, 
isenta de rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniforme. Livre de 
sujidades. De colheita recente. Acondicionada em saco plástico atóxico, 
transparente e resistente. 

KG 120  in  natura R$ 	5,00 R$ 	600,00 

21 
MACAXEIRA de primeira qualidade, com casca inteira, não fibrosa, 
isenta de umidade, raizesmedianas, firme, compacta, sabor e cor 
característicos da espécie. 

KG 300  in  natura R$ 	3,50 R$ 	1.050,00 

22 

PEPINO, limpo, de boa qualidade, sem defeitos, aroma e sabor 
característico da variedade, cor e tamanho uniformes. Sem lesões de 
origem fisica, mecânica, perfurações e cortes. De colheita recente. 
Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. Isento 
de sujidades. 

KG 60  in  natura R$ 	4,50 R$ 	270,00 

23 

PIMENTÃO VERDE de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
sem lesões de origem física, mecânica, perfurações e cortes. De colheita 
recente. Livre de sujidades. Acondicionado em saco plástico atóxico, 
transparente e resistente. 

KG 44  in  natura R$ 	7,80 R$ 	343,20 

24 

TOMATE de boa qualidade, no ponto de maturação adequado para o 
consumo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal. Livres de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física, mecânica, 
rachaduras e cortes. De colheita recente. Acondicionado em saco plástico 
atóxico, transparente e resistente 

KG 250  in  natura R$ 	7,00 R$ 	1.750,00 

25  

POLPA DE FRUTAS natural, sabores diversos Produto obtido a partir 
de frutas, conteúdo liquido pasteurizado, podendo ou não conter adição de 
açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e 
número do Registro do MAPA. Embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente de 01 kg. 

PCT  1.500 
Não inferior a 

30 dias 
R$ 	14,00 R$ 	21.000,00 



26  

GOIABA: Vermelha ou Branca; In Natura; com tâ nho variando entre 
6 a 12 cm; Formato arredondada, oval ou piriforme, casca firme c/ 
coloração verde/amarelada; Sabor doce e textura da polpa firme; o lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; Não 
apresentar os defeitos podridão, 
passado, imaturo, ferimento e dano por praga; Devendo ser entregue em 
embalagem  sub  múltipla de 1,00x1,20m; Contendo identificação do 
produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela 
Anvisa. 

27  

CEBOLA BRANCA, média, intactas, firmes, sem lesões de origem 
fisica e mecânica, isenta de rachaduras e cortes, tamanho e coloração 
uniforme e sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Isenta de sujidades. Acondicionada em saco plástico atóxico, 
transparente e resistente. 

28  
ALHO IN NATURA, aspecto fisico em cabeça, tipo branco!, tamanho 
médio a grande, grau de maturação adequado. Embalagem contendo data 
de fabricação, validade e numero do lote 

KG 250 in natura R$ 	12,00 R$ 	3.000,00 

KG 150  pacote com 01 kg  in natura R$ 	3,50 R$ 	525,00 

KG 100  pacote com 01 kg  in natura R$ 	21,00 R$ 	2.100,00 

R$ 	96.778,20  

LOTE N°03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1 

AÇÚCAR CRISTAL, Embalagem plastica de 1 kg, atoxica, 
transparente, termossoldado, resistente, suportando o transporte sem 
perder sua integridade totalizando peso liquido de até 30 kg. Deverá  
apresentar a data de fabricação de ate 120 dias anteriores a data de 
entrega e prazo de validade. 

FD  350 Fardo com 30 kg 
Não inferior a 

120 dias 
R$ 	99,00 R$ 	34.650,00 

2 

ARROZ BRANCO, agulhinha, tipo 1, branco, polido, classe longo fino, 
isento de impurezas. Embalagem de polietileno at6xico, resistente e 
transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de  
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade e quantidade do produto. Embalagem de 5kg. 

FD  650 
fardo com pacote 5 

kg 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 148,50 R$ 	96.525,00 



3 

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIt 	in  
probiótico,embalagem de 400 g, sabor MULTICEREAIS, contendo  mix  
de grãos,  mix  de vitaminas e minerais. 0 produto deverá estar de acordo 
com a legislação vigente (RDC n°273 22/09/05 ANVISA/MS). 
Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC n°. 360/359 de 23/12/03, 
RDC no. 259 de 20/09/02, RDC n°123 de 13/05/04 — ANVISA, lei n°. 
10674/03). Embalagem deve conter informação nutricional, data de 
fabricação e validade expressa na mesma, com validade máxima de 06 
(seis) meses da data de fabricação do produto.  PCT  29.426 6,43 
189.209,18. 

UND 260 
lata com 400 

gramas 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	8,00 R$ 	2.080,00 

4  
CAFÉ, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café 
— ABIC. Embalagem plástica com 250 gramas, fardo com 20 pacotes 

FD  300 
fardo com 20 

pacotes 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	83,00 R$ 	24.900,00 

5 

BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL, Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido  folic°,  gordura vegetal, extrato de malte, 
açúcar, estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. 
Conteúdo: sódio máximo 235mg, 0% gordura  trans  c teor de gorduras 
totais máximo 4,0g em porção de 30g. A embalagem devera conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente de 400g , caixa 
com 20 pacotes. 

CX 150 
caixa com 20 

pacotes de 400 gr 
R$ 	89,00 R$ 	13.350,00 

6 

BOLACHA SALGADA TIPO  CREAM CRACKER,  Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido  folic°,  gordura vegetal, extrato de malte, 
açúcar, estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. 
Conteúdo: sódio máximo 235mg, 0% gordura  trans  e teor de gorduras 
totais máximo 4,0g em porça'o de 30g. A embalagem devera conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente de 400g caixa 
com até 20 pacotes 

CX 150 
caixa com 20 

pacotes de 400 gr 
R$ 	92,00 R$ 	13.800,00 



7  

( 
BOLHACHA DOCE TIPO MAISENA, Farinha ae trigo enriquecida 
com ferro c ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, 
estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter 
soro de leite e/ou leite em p6 e tragos de ovos. Conteúdo: sódio máximo 
120mg e 0% gordura  trans  em porção de 30g. A embalagem devera conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polictileno  ataxic°,  resistente, transparente de 400g 

PCT  150 R$ 	5,00 R$ 	750,00 

8  

BOLACHA DOCE TIPO LEITE, Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, 
estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter 
soro de leite e/ou leite em pó e traços de ovos. Conteúdo: sadio máximo 
120mg e 0% gordura  trans  em porção de 30g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno  ataxic°,  resistente, transparente de 400g. 

PCT  150 R$ 	5,00 R$ 	750,00 

9  

BOLACHA DOCE TIPO MARIA, Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, 
estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter 
soro de leite e/ou leite em p6 e traços de ovos. Conteúdo: sódio máximo 
120mg e 0% gordura  trans  em porção de 30g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno  ataxic°,  resistente, transparente de 400g. 

PCT  150 R$ 	5,40 R$ 	810,00 

10 

BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA, Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, 
estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter 
soro de leite e/ou leite em p6 e traços de ovos. Conteúdo: sódio máximo 
120mg e 0% gordura  trans  em porção de 30g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno  ataxic°,  resistente, transparente de 800g. 

150 R$ 	9,50 R$ 	1.425,00 



11 

( 
FARINHA DE MILHO FLOCADA  (pct  com 500gr)amarelo, com 
aspecto,cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, 100% natural, 
enriquecida  corn  ferro e ácido fólico. Peso liquido de 500g. Embalagem: 
saco de papel ou caixinha, atóxica, tampas não violadas, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, n° do lote, data  dc  validade, 
quantidade do produto. 0 produto deverá apresentar validade  minima  de 
05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Apresentando período de validade  minima  de 1 ano. 

UND 3.600 
pacote com 500 

gramas 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	2,20 R$ 	7.920,00 

12 

FARINHA DE MANDIOCA AMARELA, de 1 ' qualidade, seca, 
beneficiada, aspecto granulos ou fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, acondicionada em 
embalagem original de fábrica, em polipropileno transparente ou papel, 
pacote c/ 01 kg, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 0 
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde 

UND 2.500 pacote com Olkg 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	6,00 R$ 	15.000,00 

13  

FEIJÃO RAJADO TIPO 1, de  la  qualidade, isento de mofo e 
impurezas. Embalagem plástica, atoxica, transparente, termossoldado, 
resistente de até 01 kg, acondicionados em fardos transparentes, 
termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua 
integridade totalizando peso liquido de até 30 kg. Obrigatoriamente deverá 
ser uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade total solicitada, 
constando data de fabricação até 120 dias anteriores a entrega, validade e 
numero  dc  lote. 

FD  200 fardo com 30 kg 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 249,00 R$ 	49.800,00 

14 

LEITE EM P6, integral,enriquecido com vitaminas e mineral (A,C,D e 
Ferro). Embalagem aluminizada de 200g, limpas,ndo 
violadas,acondicionados em fardos de papelão lacrados com 50 unidades,  
constando data de fabricação, validade, numero de lote e com registro do 
SIF 

FD  200 
fardo com 50 

pacotes 180 dias 
 

Não inferior a 
R$ 275,00 R$ 	55.000,00 



15  

MACARRÃO ESPAGUETE, Sêmola de trigo ern..inecida com ferro e 
ácido fálico, corantes naturais urucum e ciarcuma (açafrão). A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 
validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, 
resistente e transparente embalagem de 10x500gr  

FD  500 
fardo com 10 

pacotes 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	50,00 R$ 	25.000,00 

16 

()LEO  DE SOJA, Refinado, obtido de materia - prima vegetal em bom 
estado sanitario, estar isento de substancias estranhas a sua composição. 
Aspecto limpido cor e odor caracteristico. Embalagem apropriada de 
9001 contendo data de fabricação, validade e numero de lotel, caixa 
resistente com 20 garrafas, suportando o transporte sem perder sua 
integridade. 

CX 300 
caixa com 20 

garrafas tipo  PET.  
Não inferior a 

180 dias 
R$ 170,00 R$ 	51.000,00 

17 

SAL IODADO, obtido de materia - prima vegetal em bom estado 
sanitario, estar isento de substancias estranhas a sua composição. Aspecto 
limpido cor e odor caracteristico. Embalagem apropriada de 1 kg  
contendo data de fabricação, validade e numero de lote refinado, 
acondicionado em fardo com até 30 kg 

FD  100 fardo com 30 kg 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	30,00 R$ 	3.000,00 

18 
SARDINHA EM CONSERVA, com ôtnega 3, com óleo de soja 
comestível, embalagem lata com 130g, contendo data de fabricação, 
validade e numero de lote, acondicionadas em caixa com até 50 latas, 

CX 200 caixa com 50 latas 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 192,50 R$ 	38.500,00 

19 

SALSICHA TIPO VIENA, em conserva,  came  mecanicamente 
separada de aves, água,  came  bovina, miúdos bovinos, proteina de soja, 
sal, féculo de mandioca e condimentos. Sem glinem, deverá ter 
fechamento em latas de até 180 g, acondicionadas em caixa de pepeldo de 
até 4.3 kg. Apresentar rótulo de acordo com as normas da AN VISA. 

CX 200 
caixa com 24 

unidades 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	82,80 R$ 	16.560,00 

20 
SABÃO EM BARRA de 01 kg, com registro do Ministério da  Sande,  
químico responsável, validade  minima  de 24 meses a partir da entrega do 
produto, acondicionado em caixa de até 10 kg. 

CX 300 
caixa de 10 und com 

1 kg cada 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	79,50 R$ 	23.850,00 



21 

CREME DENTAL (180g), em pasta ou gel, sabor menta, contendo em 
sua composição: carbonato de cálcio e  fluor  entre 1.100 e 1.500 ppm, 
acondiconado em ambalagem flexível original do fabricante c/ no mínimo 
180g, constando externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, marca comercial, procedência de fabricação e prazo de 
validade estampados na embalagem. 0 produto deverá ser certificado pela 
ABO - Associação Brasileira de Odontologia 

UND 2.500 
embalegem tipo 
caixa com 01  

unidades 

Mao  inferior a
R$ 

180 dias 
 

4,40 R$ 	11.000,00 

22 

SABONETE EM BARRA, a. base de glicerina, c/ fragâncias diversas e 
agradável, acondicionado em embalagem original de fábrica c/ peso 
aproximado de 90g, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, quimico responsável, indicações, precauções 
de uso, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. 0 
produto deverá ter registro no Ministério da Saúde 

UND 2.500 
embalagem plasticas 

com 01 unidade 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	1,30 R$ 	3.250,00 

R$ 	488.920,00 
LOTE N°04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM

VALIDADE 
PRIMARIA 

VL  UNIT  VL TOTAL 

1 

ARROZ BRANCO, tipo 1, com grãos inteiros. Embalagem de 
polietileno, resistente e transparente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de lkg. 

kg 200 pacote de 01 kg R$ 	4,80 R$ 	960,00 

2  

COLORAU, Mistura de fubá, óleo vegetal c corante natural (urucum). A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e 
quantidade do produto. Acondicionada em saco de polietileno, integro, 
atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo contendo de 100g. 

PCT  32 
pacote com 100 

gramas 
R$ 	1,00 R$ 	32,00 



3 

EXTRATO DE TOMATE, tipo tetrapak, embalagem, concentrado, 
isentos de peles e sementes, tipo pasta. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. 
Não contendo glúten. 0 produto deve estar isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso, como também, ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Peso liquido de 340g. Embalagem: Formato em caixa 
revestida de polipropileno, hermeticamente vedada, com ausência de 
perfurações, vazamentos ou amassos. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. 
Apresentando valor nutricional (máximo) de: 119mg de sódio. Deverá 
apresentar validade  minima  de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 

UND 120 
embagem com 190 

gramas 
R$ 	2,30 R$ 	276,00 

4 
TEMPERO COMPLETO: Especificação: tradicional, sem pimenta, 
embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, nome do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido 

UND 48 pacote com 01 kg R$ 	9,50 R$ 	456,00 

5 
TEMPERO COMPLETO: Especificação:tradicional, sem pimenta, 
embalagem contendo 250 gramas, com identificação do produto, nome do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido 

UND 60 
embagem com 300 

gramas 
R$ 	3,20 R$ 	192,00 

6 

VINAGRE Fermentado acético de frutas, cereais ou de álcool. 
Padronizado e pasteurizado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto. Embalagem de polietileno tetraftalado  (PET)  de 
750m1. 

UND 120 garrafa  pet  750m1 R$ 	3,00 R$ 	360,00 

7 

AZEITE DE DENDÊ, puro,em embalagens de 200m1. As embalagens 
devem conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de 
produto. Validade  minima  de 6 meses a partir da data de entrega. 

UND 24 
embalagem de 

200m1 
R$ 	4,20 R$ 	100,80 



8 

ERVILHA EM CONSERVA,- simples, inteira,  it. 	3a em liquido, 
tamanho e coloração uniformes, produto preparado com as ervilhas 
previamente debulhadas, envasadas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas 
em liquido de cobertura apropriados, submetidas a processo tecnológico 
adequado antes ou depois de hermeticamente fechadas nos recipientes 
utilizados, a fim de evitar sua alteração. Acondicionado em latas de 200g, 
devendo ser considerado como peso 
liquido, o produto drenado. Estar isento de fermentação e de indicadores 
de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento de sujidades 
e fermentação não devem estar amassados; enferrujados e estufados; não 
devem conter perfurações; principalmente nas costuras; não devem soltar 
ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não devem apresentar 
manchas escuras e ferrugem, na parte interna; atender as exigências do 
ministério da agricultura e Dipoa e regulamento de inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem vegetal. Prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da entrega do produto 

UND 120 
gramas  

embalagem 
apropriada de 200 R$ 	2,70 R$ 	324,00 

9 

MILHO VERDE, em conserva, simples grãos inteiros, imerso 
em liquido de cobertura, tamanho e coloração uniformes. Produto 
preparado, com grãos de milho previamente debulhados, envasados e 
cozidos ou précozidos, imersos em liquido de cobertura apropriada, 
submetidos a processo tecnológico adequado, antes ou depois de 
hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua 
alteração. embalagens 200 gramas 

UND 120 
embalagem de 200 

gramas 
R$ 	2,70 R$ 	324,00 

10 

SELETA LEGUMES, ingredientes: ervilha, batata, cenoura e salmoura 
(Agua e sal). Embalagem: longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada 
hermeticamente, contendo 200g do produto. Prazo de validade mínimo 23 
meses a contar a partir da data de entrega. 

UND 140 
embalagem de 200 

gramas 
, 

 
R$ 	350 R$ 	490,00 

li 
PRESUNTO FATIADO, com cor, odor esabor característico do 
produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo 
informação do produto e validade 

KG 250 
em b alagem 
apropriada 

R$ 	32,00 R$ 	8.000,00 



12 

MORTADELA FATIADA, descrição: Manipulada em condições 
higiênicas, com mínimo aceitável de gordura e sal e de bom paladar. A 
mortadela fatiada deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
Devendo ser refrigerado transportada a. temperatura de 6° C a 10° C ou 
congelado. 2. Características organolépticas: Aspecto próprio de cada 
espécie, não amolecido e nem pegajoso; cor própria de cada espécie, sem 
manchas esverdeadas;cheiro próprio;sabor próprio. 3. Embalagem e peso: 
o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente e transparente, rotulada de acordo a legislação vigente com peso 
liquido de até Olkg. Embalagem integra, sem sinais de rachaduras na 
superficie, sem furos e sem acúmulos, protegida externamente em caixa 
de papelão reforçada, com as abas superior e inferior totalmente lacradas 
com capacidade de até 10 kg. Não serão aceitas embalagens defeituosas 
que exponham o produto a. contaminação e/ou deterioração. 4. Rotulagem: 
o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No 
rótulo da embalagem deverão estar impressos de forma clara e indelével 
as seguintes informações: • Nome e endereço do fabricante, constando 
obrigatoriamente registro no SIF, SISP ou SIM; • Identificação completa 
do produto, constando inclusive a marca;' data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo para consumo; • temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação; • peso liquido; • condições de 
armazenamento 

KG 250 
apropriada 

 

em al gem b 
R$ 	12,00 R$ 	3.000,00 

13 

CHARQUE embalagem plástica de carne bovina, 15%gordura 80% de 
maturação, produto não transgênico, acondicionado em embalgem original 
de fábrica, pacote c/ 500 g, embalado a. vácuo, constando externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, data de 
embalamento e prazo de validade. 0 produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

KG 200 
pacote com 500 

gramas 
, 

 
R$ 	19 00 R$ 	3.800,00 

14 

FILÉ DE PEIXE congelado, temperatura de - 18°C. Características 
extras: sem vísceras, sem manchas, parasitas ou fungos. Acondicionado 
em saco plástico embalagem de 1 Kg ransparente at6xico, embalado em 
caixa de papeldo.Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto. 

KG 300 sacola plastica R$ 	14,00 R$ 	4.200,00 



15 

FRANGO INTEIRO, cor própria, sem manchas e.. 	rdeadas, cheiro c 
sabor característico. Embalado em saco plástico, atóxico, limpo, não 
violado, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de fabricação, data de validade, quantidade do produto e número do 
Registro no SIF, SISE ou SIM. 

KG 1.500 
apropriada 

 

b em al gem 
R$ 	11,00 R$ 	16.500,00 

16 

OVO DE GALINHA BRANCO, classe A, casca limpa, integra, sem 
manchas ou deformações e acondicionados em bandeja de papelão 
própria. A embalagem deverá conter externamente os dados de  
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto e Registro no SIF, SISE ou SIM. 

CB  150 cuba R$ 	13,50 R$ 	2.025,00 

17 
OVO DE GALINHA VERMELHO, integro sem manchas ou 
sujidades casca lisa pouco porosa resistente e formato característico, sem  
rachaduras ou deformidades, cuba com 30 unidades 

CB  120 cuba R$ 	16,50 R$ 	1.980,00 

18 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO congelado com osso sem 
tempero: apresentar e consistcncia c caracteristicas do produdo e 
carnitenra, fornerce em embalagem original com até 02 kg, contendo 
todos os dados exigidos, como fabricante, data de fabricação e de 
validade, quadro de valores nutricionais  etc.  acondicionado em 
embalagem de polieitleno atoxica, resistente, peso liquido de 1 kg, 
contendo selo de espenção do orgdo competente e data de embalagem 

kg 200 bandeija de 01 kg R$ 	14,10 R$ 	2.820,00 

19 

PEITO DE FRANGO sem osso, limpo, não temperado, congelado, 
proveniente de aves sadias, abatidas sob inspenção veterinaria, 
apresentando cor e odor caracteristicos, isento de vestigios de 
descongelamentos, cor esverdeada, ou qualquer substancia contaminante. 
acondicionado em embalagem de polietileno atoxica, resistente, peso 
liquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso,marca do fabricante, prazo de validade, selo de inspenção do orgdo 
competente e data de embalagem. validade  minima  de 06 meses a contar 
da data de embalagem. 

KG 300 bandeija de 01 kg R$ 	21,00 R$ 	6.300,00 



SALSICHA; TIPO  HOT DOG;  FRESCA COM 3NDIMENTOS 
TRITURADOS E COZIDOS; ACONDICIONADA EM 
EMBALAGEM DE 01 KG. Mista (bovina e frango), apresentando-se 
em gomos uniformes, padronizados em 50g cada unidade, fresca 
refrigerada, embalados em sacos de polietileno transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, hermeticamente fechado, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 01 kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, 
informações nutricionais com a data de validade e rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. 0 produto deverá apresentar validade  minima  de 
10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Peso 
liquido de 01 kg. 

QUEIJO MUSSARELA, obtido através do leite de vaca, aspecto de massa 

semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro característico e sabor 

suave levemente salgado. Produto fatiado. Embalagem de polietileno 

atóxico, resistente e transparente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 

quantidade do produto e número do Registro no SIF, SISE ou SIM. 

MOLHO DE TOMATE: Tomate, cebola, amido modificado, açúcar, sal, 
óleo vegetal, salsa e alho. Pode conter extrato de levedura, orégano, 

manjericão, aipo, tomilho e realgador de sabor glutamato monossódico. 

Teor máximo de sódio 316mg em porção de 60g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 

validade e quantidade do produto. Lata, sachê ou tetrapack de 340g  

KG 200 R$ 	11,50 R$ 	2.300,00  

KG 350 R$ 	38,00 R$ 	13.300,00  

PCT 200  sache de 340 gr R$ 	3,50 R$ 	700,00 

R$ 	68.439,80 



LOTE N°05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM 

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1 

FRALDA DESCARTA VEL PARA ADULTO G (para uso geriátrico, 
pós-parto e incontinência urinária) - Cintura até 150 cm  Tam  G peso 
acima de 70 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose,  
gel polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. 

PCT  150 embalagem plastica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	16,50 R$ 	2.475,00 

FRALDA DESCARTA VEL PARA ADULTO M (para uso geriátrico, 
pós parto e incontinência urinária) - Cintura até 140 cm  Tam  M peso de 
40 a 70 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, gel 
polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade 

150 embalagem plash.ca 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	16,50 R$ 	2.475,00 

3 

FRALDA DESCARTA VEL PARA ADULTO P (para uso geriátrico, 
pós-parto e incontinência urinária) - Cintura até 50 a 80 cm -  Tam  P peso 
de 30 kg a 40 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose 

'  
gel polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade 

PCT  150 embalagem plastica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	16,50 R$ 	2.475,00 

4  

FRALDA DESCARTA VEL DE USO INFANTIL G, antialérgica, fita 
ajustável, polpa de celulose, gel/flocos superabsorventcs, acabamento com 
no mínimo 3 fios elastano, fitas reposiciondveis que permite abrir e fechar 
a fralda sem rasgar, formato anatômico, faixa frontal, cobertura interna 
de falso tecido micro perfurado, camada externa de polietileno e com 
barreira lateral antivazamento. TAMANHO GRANDE (G) Peso de 8kg a 
1 lkg - PACOTES COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES E NO MÁXIMO 
30 UNIDADES. 
Marcas de Referência:  Pampers,  Personalidade  Baby,  Huggies, Pompom 
ou similares 

PCT  150 embalagem plash.ca 
 Nab  inferior a 

180 dias 
R$ 	27,30 R$ 	4.095,00 



15 

FRANGO INTEIRO, cor própria, sem manchas e. 	rdeadas, cheiro e 
sabor característico. Embalado em saco plástico, atóxico, limpo, não 
violado, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem devera conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data  
de fabricação, data de validade, quantidade do produto e número do 
Registro no SIF, SISE ou SIM. 

KG 1.500 
embalgem 
apropria da 

R$ 	11,00 R$ 	16.500,00 

16 

OVO DE GALINHA BRANCO, classe A, casca limpa, integra, sem 
manchas ou deformações e acondicionados em bandeja de papelão 
própria. A embalagem deverá conter externamente os dados de  
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto e Registro no SIF, SISE ou SIM. 

CB  150 cuba R$ 	13,50 R$ 	2.025,00 

17 
OVO DE GALINHA VERMELHO, integro sem manchas ou 
sujidades casca lisa pouco porosa resistente e formato característico, sem  
rachaduras ou deformidades, cuba com 30 unidades 

CB  120 cuba R$ 	16,50 R$ 	1.980,00 

18 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO congelado com osso sem 
tempero: apresentar e consistencia e caractcristicas do produdo e 
carnitenra, fornerce em embalagem original com até 02 kg, contendo 
todos os dados exigidos, como fabricante, data de fabricação e de 
validade, quadro de valores nutricionais  etc.  acondicionado em 
embalagem de polieitleno atoxica, resistente, peso liquido de 1 kg, 
contendo selo de espenção do orgdo competente e data de embalagem 

kg 200 bandeija de 01 kg R$ 	14,10 R$ 	2.820,00 

19 

PEITO DE FRANGO sem osso, limpo, não temperado, congelado, 
proveniente de aves sadias, abatidas sob inspenção veterinaria, 
apresentando cor e odor caracteristicos, isento de vestigios de 
descongelamentos, cor esverdeada, ou qualquer substancia contaminante. 
acondicionado em embalagem de polietileno atoxica, resistente, peso 
liquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, 
peso,marca do fabricante, prazo de validade, selo de inspenção do orgdo 
competente e data de embalagem. validade  minima  de 06 meses a contar 
da data  dc  embalagem. 

KG 300 bandeija de 01 kg R$ 	21,00 R$ 	6.300,00 



SALSICHA; TIPO  HOT DOG;  FRESCA  CON.  ONDIMENTOS 
TRITURADOS E COZIDOS; ACONDICIONADA EM 
EMBALAGEM DE 01 KG. Mista (bovina e frango), apresentando-se 
em gomos uniformes, padronizados em 50g cada unidade, fresca 
refrigerada, embalados em sacos de polietileno transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, hermeticamente fechado, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 01 kg. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, 
informações nutricionais com a data de validade e rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. 0 produto deverá apresentar validade  minima  de 
10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Peso 
liquido de 01 kg. 

QUEIJO MUSSARELA, obtido através do leite de vaca, aspecto de massa 

semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro característico e sabor 

suave levemente salgado. Produto fatiado. Embalagem de polietileno 

atóxico, resistente e transparente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 

quantidade do produto e número do Registro no SIF, SISE ou SIM. 

MOLHO DE TOMATE: Tomate, cebola, amido modificado, açúcar, sal, 

óleo vegetal, salsa e alho. Pode conter extrato de levedura, orégano, 

manjericão, aipo, tomilho e realçador de sabor glutamato monossódico. 

Teor máximo de sódio 316mg em porção de 60g. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 

validade e quantidade do produto. Lata, sachê ou tetrapack de 340g  

KG 200 R$ 	11,50 R$ 	2.300,00  

KG 350 R$ 	38,00 R$ 	13.300,00  

PCT 200  sache de 340 gr R$ 	3,50 R$ 	700,00 

R$ 	68.439,80 



LOTE N°05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM 

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1  

FRALDA DESCARTA VEL PARA ADULTO G (para uso geriátrico, 
pós-parto e incontinência urinária) - Cintura até 150 cm  Tam  G peso 
acima de 70 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, 
gel polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. 

PCT  150 embalagem plastica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	16.50 R$ 	2.475,00 

FRALDA DESCARTA VEL PARA ADULTO M (para uso geriátrico, 
pós parto e incontinência urinária) - Cintura até 140 cm  Tam  M peso de 
40 a 70 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, gel 
polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote c validade 

ica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	16,50 R$ 	2.475,00 

3 

FRALDA DESCARTA VEL PARA ADULTO P (para uso geriátrico, 
pós-parto e incontinência urinária) - Cintura até 50 a 80 cm -  Tam  P peso 
de 30 kg a 40 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose 

'  
gel polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno c adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade 

PCT  150 
. 

embalagem plasma 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	16,50 R$ 	2.475,00 

FRALDA DESCARTA VEL DE USO INFANTIL G, antialérgica, fita 
ajustável, polpa de celulose, gel/flocos superabsorventes, acabamento com 
no mínimo 3 fios elastano, fitas reposiciondveis que permite abrir e fechar 
a fralda sem rasgar, formato anatômico, faixa frontal, cobertura interna 
de falso tecido micro perfiirado, camada externa de polietileno e com 
barreira lateral antivazamento. TAMANHO GRANDE (G) Peso de 8kg a 
I Ikg - PACOTES COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES E NO MÁXIMO 
30 UNIDADES. 
Marcas de Referencia:  Pampers,  Personalidade  Baby,  Huggies, Pompom 
ou similares 

ica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	27,30 R$ 	4.095,00 



5  

FRALDA DESCARTA VEL DE USO INFANTIL M, antialérgica, fita 
ajustável, polpa de celulose, gel/flocos superabsorventes, acabamento com 
no mínimo 3 fios elastano, fitas reposiciondveis que permite abrir e fechar 
a fralda sem rasgar, formato anatômico, faixa frontal, cobertura interna 
de falso tecido micro perfurado, camada externa de polietileno e com 
barreira lateral antivazamento. TAMANHO MÉDIO (M) Peso de 5kg a 
8kg - 
PACOTES COM NO MINIMO 10 UNIDADES E NO MÁXIMO 30 
UNIDADES. Marcas de Referência:  Pampers,  Personalidade  Baby,  
Huggies, Pompom ou similares.  

PCT 150  embalagem plastica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 27,30 R$ 	4.095,00 

R$ 	15.615,00  

LOTE N°06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM

VALIDADE 
PRIMARIA 

VL  UNIT  VL TOTAL 

1 
ESCOVA DENTAL INFANTIL, com cabeça pequena e arredondada; 
cerdas firmes e macias; embalada individualmente conforme praxe do 
fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência 

UND 500 embalagem plastica 
Não inferior a 

180 	ias 
R$ 	9,00 R$ 	4.500,00 

2 

ESCOVA DENTAL ADULTA, com formato anatômico, confeccionada 
em material atóxico, com cabo em polipropileno, com no mínimo 150mm 
de comprimento e com largura da cabeça medindo entre 13 e 16mm. 
cerdas macias em  nylon,  polidas e arredondadas na cor natural, dispostas 
em quatro fileiras de tufos, retas, com cantos arredondados e contendo no 
mínimo 32 tufos. embalada individualmente conforme praxe do fabricante 
trazendo externamente os dados de identificação e procedência. 

UND 50 embalagem plastica 
Não inferior a 

180 	ias 
R$ 	8,10 R$ 	405,00 

3 

CREME DENTAL INFANTIL, concentração máxima de 500 
(quinhentos) ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor 
deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor 
na formulação aceitos pelo ministério da saúde: monofluorsfosfato de 
sodio, fluoreto de sodio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados, 
acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas, 
conter o prazo de validade 

UND 250 
caixa com 01 

unidade 
Nd'o inferior a 

180 dias 
R$ 	6,50 R$ 	1.625,00 



4 

SHAMPOO  INFANTIL, com a seguinte composiçuo básica: betaina, 
tridecil, éter, sulfato de sódio, glicerina, lauril edta tetrassedico, água e 
outros. acondicionado em frasco de no mínimo 350m1, com identificação 
do produto, marca do fabricante e validade. 

UND 48  pet  com 01 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	16,50 R$ 	792,00 

5 
CONDICIONADOR INFANTIL-condicionador para cabelo, com 
ceramidas, infantil - contendo no mínimo 350 (trezentos e conquenta) ml - 
com identificação do produto, marca do fabricante c validade 

UND 48  pet  com 01 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	15,60 R$ 	748,80 

6 
DESODORANTE DE AR  SPRAY-  400 m1/277g, a base de trietileno 
glicol, diversos tipos de essência, registro no MS, validade  minima  de 08 
meses a partir da data  dc  entrega. 

UND 40  spray  
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	8,50 R$ 	340,00 

7 
ESPONJA PARA BANHO, medida aproximada de 115x77x23rnm, em 
espuma, formato retangular aplicação higiene pessoal, embalagem com 03 
unidades. 

UND 30 
embalagem com 03 

unidades 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	5,50 R$ 	165,00 

8 
HASTE FLEXIVEL DE ALGODÃO nas duas extremidades, caixa 
contendo 75 unidade. Embalagem individual que contenha externamente 
dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, n° 01 de 23/01/96. 

UND 50 
caixa com 75 

unidades 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	2,00 R$ 	100,00 

9 
POMADA PARA ASSADURA composição: retinol (vitamina tubo 
150,00 a), no mínimo 5.000u.i; colecalciferol (vitamina d), no mínimo 
900u.i; óxido de zinco, no mínimo 150mg; e excipientes. tubo de 45g. 

UND 50 
caixa com 01 

unidade 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	35,90 R$ 	1.795,00 

10 

ALGODÃO HIDRÓFILO 50G, feito com algodão 100% natural em 
camadas continuas em forma de rolo unidade 80,00 (manta), provido de 
papel apropriado cm toda sua extensão. o algodão deverá apresentar 
aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou 
quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca (no mínimo 80%  dc  
brancura). embalado em saco plástico individual. 

UND UND 
 

150 
com 01 

volume 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	4,50 R$ 	675,00 

11 
SABONETE NEUTRO, sem adição de álcool, hipoalérgico, 
dermatologicamente testado, com propriedades reconhecidamente 
hidratantes, peso 90gr. Com  registro no ministério da sailde/ANVISA. 

UND 240 
pacote com 01 

unidade 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	3,25 R$ 	780,00 

12 
TALCO INFANTIL, produto destinado para crianças, auxiliar na 
higienização infantil, capacidade com 140g, dermatologicamente testado. 

UND 240 
recipiente com 01 

unidade 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	5,85 R$ 	1.404,00 



PAPEL HIGIÊNICO com toque macio, super ab4 ente e resistente. 
Composição 100% fibras naturais. Embalagem: Contém no fardo 16 
pacotes  corn  4 rolos de 30m x 10cm cada. 
PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL SEM PERFUME, papel 
absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor 
BRANCA, picotado, golfrado medindo 30m x 10 cm, embalagem com 04 
unidades. 

13 

14  

fardos 

pacotes 300 

150 
faruv com 16 

pacotes 

pacote com 04 
unidades 

Não inferior a 
180 dias 

Não inferior a 
180 dias 

R$ 104,00 

R$ 6,50 

R$ 15.600,00 

R$ 	1.950,00 

R$ 30.879,80  

LOTE N°07 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM  

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1 

AÇÚCAR REFINADO, Embalagem plastica de 1 kg,  dc la  qualidade, 
comembalagem plástica, atoxica, transparente, termossoldado, resistente, 
suportando o transporte sem perder sua integridade totalizando peslo  
liquido de até 10 kg. Deverá apresentar a data de fabricação de ate 120 
dias anteriosres a data de entrega e prazo de validade 

FD  80 fardo c/ 10 pacotes 
nãoinf erior a

R$ 
180 dias 

48,50 R$ 	3.880,00 

2 
ADOÇANTE (SUCRALOSE): Água, sorbitol, conservadores: Ácido 
benzóico, metilparbeno e edulcorantes artificiais, sucralose. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. Embalagem de 200m1. 

UND 120 
ias 

 

não inferior a 
180 d 

R$ 	4,40 R$ 	528,00 

3 
ADOÇANTE (STÊVIA), Água, sorbitol, conservadores: Ácido 
benzóico, metilparbeno c edulcorantcs artificiais, stévia. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Embalagem de 80 ml. 

UND 
dias 

 
120 

não inferior a
R$ 

180 
6,00 R$ 	720,00 

4 

ACHOCOLATADO Produto contendo açúcar, cacau em pó, 
maltodextrina, minerais (cálcio e ferro) vitaminas, podendo conter 
emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e antioxidante ácido 
asc6rbico. Contém glúten e pode conter traços de leite. Teor de sódio 
máximo de 30mg cm porção de 20g. Embalagem aluminizada, plástica ou  
embalagem primária de polietileno atóxico e secundária de caixa de 
papelão, resistentes. A embalagem deverá conterexternamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade e quantidade do produto. Embalagem de 20 de 400g. 

FD  200 20 de 400 gr 
não inferior a 

180 d ias 
R$ 	96,00 R$ 	19.200,00 



5 

AMIDO DE MILHO, Produto amiláceo extraído l 	.nilho. Embalagem 
de polietileno atóxico ou embalagem primária de polietileno atóxico e 
secundária de caixa de papelão e resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação,procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de 40x200g. 

CX 200 cx com 40 pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 104,00 R$ 	20.800,00 

6 

FLOCOS DE AVEIA, Produto obtido através de processos tecnológicos 
adequados da semente sadia de aveia. Deve apresentar-se sob forma de 
aveia em flocos. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente ou embalagem primária de polietileno atóxico e embalagem 
secundária de caixa de papelão resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de 200g. 

UND 300 
embalagem de 200 

gr 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	3,25 R$ 	975,00 

7 
BALAS MASTIGA VEIS, tipo caramelo, sem teor alcoólico, sabores 
diversos, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, xarope de glicose,  
gordura vegetal e sal, com aroma artificial; embalagem de 600 gr 

PCT  2.000 
pacote  corn  400 

gramas 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	6,90 R$ 	13.800,00 

8 
BOMBON DE CHOCOLATE, embalagem com 1 kg, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso  
liquido. 

PCT  800 pacote 01 kg 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	35,00 R$ 	28.000,00 

9 
BARRA DE CHOCOLATE — Chocolate em barra 
tipo branco ou preto, embalagem pesando aproximadamente 1 Kg. 

KG 300 embalagem plastica 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	23,00 R$ 	6.900,00 

10 

COCO RALADO, desidratado, integral e SEM adição de açúcar. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e 
quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente ou aluminizada de 100g. 

UND 100 
emabalagem 

plastica transparente 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	3,75 R$ 	375,00 

11 

GOIABADA ROTULADA  TABLET,  embalagem plástica. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, 
data de validade, quantidade do produto. Pote plástico de polipropileno de 
500g podendo ser do tipo geleia, pasta ou cremoso. 

UND 150 
embalagem plastica 

transparente 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	5,50 R$ 	825,00 



12 

t 
LEITE DE COCO, caixa com 24 unidades, garrai,.....:om 200m1, A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, 
data de validade, quantidade do produto. 

CX 45 

( 
caixa com 24 

unidades, garrafa 
com 200m1 

não inferior a 
180 dias 

R$ 	67,20 R$ 	3.024,00 

13  

MILHO BRANCO , de boa qualidade, beneficiado, polido, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polictileno at6xico, resistente, transparente de 
500g.embalagem de 500 gr, fardo com 20 pacotes 

FD  48 
fardo com 20 

pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	59,00 R$ 	2.832,00 

14  

MILHO PIPOCA, de boa qualidade, beneficiado, polido, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de fabricação, data de validade c quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente de 500g  (pct  
com 500gr), fardo com 20 pacotes 

FD  48 
fardo com 20 

pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	66,00 R$ 	3.168,00 

15  

PIRULITO sabores sortidos,  pct  de 600gr com 50 und, A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 
validade e quantidade do produto 

PCT  1000 
pacote com 50 

unidades 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	7,10 R$ 	7.100,00 

16  
PROTEINA DE SOJA, texturizada, cor escura, embalagem pacote com 
400 g, fardo com 20 pacotes. 

FD  12 
fardo com 20 

pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 150,00 R$ 	1.800,00 

17 
UVA PASSA, preta ou branca, sem semente, livre de fungos; embalagem 
hermeticamente fechada e rotulada conforme legislação vigente, pacote 
contendo 01 kg 

KG 48 
embalagem 
transparente 

não inferior a 
180 dias 

R$ 	15.90 R$ 	763,20 

_ 

18 

CREME DE LEITE TRADICIONAL tipo tetrapak embalagem de 
200g (caixa c/ 27 unidade), As embalagens devem conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, data de validade, quantidade de produto. 

CX 120 
caixa com 27 
embalagem 

não inferior a 
180 dias 

R$ 	86,00 R$ 	10.320,00 



19 

LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, tipo Lrapak, embalagem 
de 395 gramas, caixa com 27 unidades, As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. 

C X 100 
caixa com 27 

unidades 
não inferior a 

180 dias 
R$ 151,20 R$ 	15.120,00 

20 

MAGARINA VEGETAL, Óleos vegetais líquidos e interesterificados, 
com 0% de gordura  trans,  podendo conter leite e/ou soro de leite em pó, 
enriquecidos de vitaminas e adicionada ou não de sal. Teor de sódio 
máximo 60mg e teor de lipídio mínimo 70% em porção de 10g. A  
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, 
data de validade e quantidade do produto. embalagem de 01 kg 

UN  D 1000 
caixa com 12 potes 

1 KG 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	60,00 R$ 	60.000,00 

21 

MAIONESE, A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem 
plástica de 270g 

UND 
embalagem com 270 

gramas 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	5,50 R$ 	440.00 

22 

SUCO CONCENTRADO: Sabor Goiaba, envasados em embalagens de 
500m1, com dados de identificação, data de fabricação e validade, com as 
seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de fruta com 
no mínimo 45% do produto 

UND 200 frasco 500m1 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	6,50 R$ 	1.300,00 

23 

SUCO CONCENTRADO: Sabor Acerola, envasados em embalagens de 
500m1, com dados de identificação, data de fabricação e validade, com as 
seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de fruta com 
no mínimo 45% do produto 

UND 200 frasco 500m1 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	4,75 R$ 	950,00 

24  

SUCO CONCENTRADO: Sabor Maracuja, envasados em embalagens 
de 500m1, com dados de identificação, data de fabricação e validade, com 
as seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de fruta 
com no mínimo 45% do produto 

UN  D 200 frasco 500m1 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	8,50 R$ 	1.700,00 



25 

( 
SUCO CONCENTRADO: Saboe Uva, envasados wn embalagens de 
500m1, com dados de identificação, data de fabricação e validade, com as 
seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de fruta com 
no mínimo 45% do produto 

UND 200 frasco 500m1 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	5,50 R$ 	1.100,00 

26  

FECULA DE MANDIOCA: goma natural, pó fino, branco, sem cheiro 
e sem sabor, é um carboidrato obtido da raiz da mandioca devidamente 
limpas, descascadas, trituradas, desintegradas, purificadas, peneiradas, 
centrifugadas, concentradas, desidratadas e secadas. embalagem de 01 kg 

PCT  110 pacotes de 01 kg 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	4,60 R$ 	506,00 

27 
POLVILHO DOCE, amido de mandioca, utilizado para fabricação de 
pão de queijo e na panificação em geral para o preparo de biscoitos, tortas 
e bolos. Embalagem de 01 kg 

KG 220 
embalagem plástica 

com Olkg 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	6,00 R$ 	1.320,00 

28 

FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO, enriquecido com ferro c ácido 
fólico (Vitamina B9). A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Embalagem 
de papel kraft branco/cores ou de polietileno de 1 kg. 

KG 1000 
fardo com 10 

unidades 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	48,00 R$ 	48.000,00 

29 

MASSA PRONTA PARA BOLO sabores diversosProduto obtido da 
mistura de farináceos (podendo ser farinha de trigo, polvilho, araruta, 
amido de milho) com ovos, óleo vegetal ou margarina ou manteiga, 
açúcar, leite pasteurizado, adicionado de fermento químico, sem  
conservantes químicos como pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de 
sódio e sorbato de potássio. Adquirido de panificação, pronto para servir. 
Não podendo ser obtido de mistura pronta 400g 

PCT  200 
pacote com 400 

gramas 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	5,40 R$ 	1.080,00 

30 

FERMENTO BIOLÓGICO, Produto obtido de culturas puras de 
leveduras (Saccharomyces cerevisias), pó granulado, de cor clara, cheiro 
suave e característico. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, quantidade do produto.Embalagem 
aluminizada a vácuo ou em sach8s de lOg . 

UND 48 pote plastico 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	1

' 
 80 R$ 	86,40 



31  

BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO MG,IOCALCIO E 
REGULADOR DE ACIDEZ: carbonato  dc  cálcio. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto. Embalagem plástica ou metálica de 70gr. 

32  

MACARRÃO ESPAGUETE, Sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, corantes naturais urucum e cUrcuma (açafrão). A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 
validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, 
resistente e transparente embalagem de 10x500gr  

33  

MACARRÃO PARAFUSO, Sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma (açafrão). A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 
validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno at6xico, 
resistente e transparente de 500g.  

UND 48  pacote de 70 gramas 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	1,20 R$ 	57,60 

FD 20  
fardo com 10 

pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	50,00 R$ 	1.000,00 

FD 20  
fardo com 10 

pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	50,00 R$ 	1.000,00 

R$ 	258.670,20  

LOTE N°08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALGEM

VALIDADE 
PRIMARIA 

VL  UNIT  VL TOTAL 

1 

CARNE BOVINA; DE PRIMEIRA QUALIDADE; (ALCATRA, 
CHÃ DE DENTRO, COXÃO MOLE, PATINHO, CONTRAFILÉ, 
FILÉ). Cortes: Inteira, iscas, moidas, cubos. Resfriada (0' a 7°C), limpa, 
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da 
espécie (vermelha brilhante ou púrpura) sem manchas esverdeadas, 
pardacentasou de qualquer espécie, isenta de parasitos e larvas. Odor e 
sabor: próprio. 0 percentual aceitável de sebo/gordura é de 10 (dez)%. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência. número de lote, data de validade e quantidade do produto. 

KG 500 
inferior a 20 

dias 
R$ 	35,00 R$ 	17.500,00 



2 

CARNE BOVINA; DE SEGUNDA QUALIDAin( PALETA, 
MUSCULOS, ASSÉM, COXÃO DURO, COSTELA, 
FRALDINHA) Cortes: Inteira, iscas, moidas, cubos. Resfriada (00  a 
7°C), limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: 
própria da espécie (vermelha brilhante ou púrpura) sem manchas 
esverdeadas, pardacentasou de qualquer espécie, isenta de parasitos e 
larvas. Odor e sabor: próprio. 0 percentual aceitável de sebo/gordura é de 
10 (dez)%. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência. número de lote, data de validade e quantidade 
do produto. 

KG 400 inferior a 2 dias R$ 29,00 R$ 11.600,00 

R$ 29.100,00  

LOTE N°09 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM

VALIDADE 
PRIMARIA 

VL  UNIT  VL TOTAL 

1 
PÃO TIPO FRANCÊS, Farinha de trigo, sal, óleo, cor do miolo 
levemente creme, casca de cor dourada, brilhante e crocante de tamanho 
uniforme. Unidade de 50g. 

UND 5000 saco para pães do dia R$ 	1,00 R$ 	5.000,00 

2 
PÃO MASSA FINA, tipo cachorro quente, Farinha de trigo, sal, açúcar, 
óleo, casca de cor dourada, miolo macio, levemente adocicado e tamanho 
uniforme. Unidade de 50g. 

UND 7000 saco para pães do dia R$ 	1,00 R$ 	7.000,00 

3 

PÃO DOCE: Farinha de trigo e/ou mistura de outras farinhas, fermento 
biológico, pode conter ovos, óleo e/ou margarina, sal, açúcar, leite e 
tamanho uniforme. Sabor doce, podendo conter calda doce e coco ralado. 
Unidade de 50g. 

UND 5000 saco para pães do dia R$ 	1,00 R$ 	5.000,00 

R$ 17.000,00  

LOTE N° 10 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM 

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1 
ÁLCOOL COMUM 92,8°, embalagem em plástico resistente com 1 
litro, uso doméstico, registro no Ministério da saúde, validade  minima  de 
12 meses a partir da data de entrega (cx com 12 und de 01  It  cada) 

CX 100 
cx com 12 und de 

01  It  cada 
R$ 	97,80 R$ 	9.780,00 



2 

ÁLCOOL ETÍLICO hidratado 70% solução,  licit( 	limpido, incolor, 
volatill e de odor caracteristico, embalagem primaria em frascos cilkados, 
rotulados, transparentes, de material polietileno, de alta densidades, frasco 
de 1 litro, caixa com 12 unidades de 1 litro. 

CX 100 

( 
cx com 12 und de 

01  It  cada 
R$ 	96,00 R$ 	9.600.00 

3 

ÁLCOOL GEL ANTISEPTICO 70%, frasco de 500 ml, antisséptico, 
hidratação por compostos umectantes, extra proteção da  Aloe  Vera. t 
indicado para a proteção e o cuidado das mãos, de características fisico 
químicas, PH 100%; 6,8 — 7,0, aparência e odor: transparente, odor 
característico, densidade: 0,880 — 0,890 g/cm3, viscosidade: 8,000 — 
10,000 CPs (Viscosimetro FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  5/20 
RPM. Temperatura 20° a 25°, solubilidade na água: 100%, diluição: 
Pronto para usar. Sem diluir. Volátil: Fragrância Volátil. Teor de Ativos 

UND 1000 frasco de 500 ml R$ 	8.00 R$ 	8.000,00 

4 

ÁLCOOL GEL ANTISEPTICO 70%, galão de 05 litros, antisséptico, 
hidratação por compostos umectantes, extra proteção da  Aloe  Vera. t 
indicado para a proteção e o cuidado das mãos, de características fisico 
químicas, PH 100%: 6,8 — 7,0, aparência e odor: gel verde transparente, 
odor característico, densidade: 0,880 — 0,890 gkm3, viscosidade: 8,000 — 
10,000 CPs (Viscosimetro FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  5/20 
RPM. Temperatura 20° a 25°, solubilidade na agua: 100%, diluição: 
Pronto para usar. Sem diluir. Volátil: Fragrância Volátil. Teor de Ativos 

UND 120 galão 05 litros R$ 	80,00 R$ 	9.600,00 

5 
LUVA  LATEX  NATURAL FORRADA, palma antiderrapante, (par) 
forma anatômica, 23 espessura média 0,55mm, comprimento 300mm, alta 
resistência, 

UND 48 
embalegem plastica 

transparente 
R$ 	4,00 R$  

6 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL em limpeza e Higienização c/ 
interior forrado e palma antiderrapante, tamanho G 

UND 48 
embalagem plastica 

transparente 
R$ 	4,00 R$ 	192,00 

7 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL em limpeza e higienização c/ 
interior forrado e palma anti-derrapante, tamanho M 

UND 48 
embalagem plastica 

transparente 
RS 	4,00 R$ 	192,00 

8 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL em limpeza e higienização Cl 
interior forrado e palma anti-derrapante, tamanho P 

UND 48 
embalagem plastica 

transparente 
R$ 	4,00 R$ 	192.00 

9 
LUVAS DESRCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTEO NÃO 
CIRÚRGICO,  latex  de borracha natural, com pó bioabsorvivel, tipo 
Medix Tamanho P (caixa com 100 unidades) 

C X 50 
caixa com 100 

unidades 
R$ 	60,00 R$ 	3.000,00 



10  
LUVAS DESRCARTAVEIS PARA PROCEDI! 	NTEO NÃO 
CIRÚRGICO, látex de borracha natural, com pó bioabsorvivel, tipo 
Medix Tamanho M (caixas com 100 unidades) 

CX 50 
( 

caixa com 100 
unidades 

R$ 125,00 R$ 	6.250,00 

11  
LUVAS DESRCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTEO NÃO 
CIRÚRGICO, látex de borracha natural, com pó bioabsorvivel, tipo 
Medix Tamanho G (caixas com 100 unidades) 

CX 100  
caixa com 100 

unidades 
R$ 125,00 R$ 	12.500,00 

12 
MASCARA CIRÚRGICA DESCARTA VEL com elástico tripla (cx 
com 50 unidades) 

CX 100  
caixa com 50 

unidades 
R$ 110,00 R$ 	11.000,00 

R$ 	70.498,00  

LOTE N°11 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM 

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1 

AGUA SANITARIA, composição: hipoclorito de sódio e água; principio 
ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p. frasco de 
1000 ml, validade  minima  de 12 meses, a partir da data de entrega. (cx 
com 12 und de 1000 ml cada) 

CX 100 
cx com 12 und de 

1000 ml cada 
R$ 	51,00 R$ 	5.100,00 

2 DESINFETANTE germicida/ bactericida (cx com 12 und de 01  It  cada) CX 100 
cx com 12 und de 

01  It  cada 
R$ 	56,40 R$ 	5.640,00 

3 

DESINFETANTE UMECTANTE, extra proteção da  Aloe  Vera. E 
indicado para a proteção e o cuidado das mãos, de características físico-
químicas, PH 100%; 6,8 — 7,0, aparência e odor: gel verde transparente, 
odor característico, densidade: 0,880 — 0,890 g/cm3, viscosidade: 8,000 — 
10,000 CPs (Viscosimetro FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  5/20 
RPM. Temperatura 20° a 25°, solubilidade na Agua: 100%, diluição: 
Pronto para usar. Sem diluir. Volátil: Fragrância Volátil. Teor de Ativos: 
Acima de 10%. Frasco com 21t 

UND 80 frasco com 2 litros R$ 	5,75 R$ 	460,00 

DESODORANTE DE AMBIENTE 400m1/277g cheirinho de talco,
4CX 

lavanda (caixa c/ 12 und) 
30 caixa c/ 12 und R$ 102,00 R$ 	3.060,00 

_ DESODORANTE PARA VASO SANITARIO em pedra com 
cheirinho de talco, lavanda, de 35 g (caixa c/ 12 und) 

CX 20 caixa c/ 12 und R$ 	19,20 R$ 	384,00 

6 
DETERGENTE LIQUIDO, biodegradável, com excelente ação 
descngordurante, neutro e  clean  (cx com 12 und de 500 ml cada) 

CX 50 
caixa com 12 und de 

500 ml cada 
R$ 	27,00 R$ 	1.350,00 

7 
DETERGENTE DESENGORDURANTE, para limpeza de fragrância 
e equipamentos, tipo veja, frasco de 1  It  

UND 80 frasco com 1 litro R$ 	12,00 R$ 	960,00 



8 ESPONJA DE LÁ DE AÇO. (Pacote  dc  60 g) UND 150 
pac 	com 60 

gramas 
R$ 	1,80 R$ 	270,00 

9 

ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, confeccionada em manta 
não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d'água, 
impregnada com mineral abrasivo e aderida 6. espuma de poliuretano com 
bactericida, espuma de cor amarela e fibra de cor verde. 

UND 180 embalagem plástica R$ 	0,60 R$ 	108,00 

10 SABÃO EM BARRA (caixa de 10 und com 1 kg cada) CX 300 
caixa de 10 und com 

1 kg cada 
R$ 	79,50 R$ 	23.850,00 

11 
SABÃO EM P6, embalagem em caixa de papel, 500 gr, caixa com 24 
unidades 

CX 48 
caixa com 24 

unidades 
R$ 139,50 R$ 	6.696,00 

12 
SACO ALVEJADO Para Limpeza dimensões (60x80 cm), panos 
confeccionados cm 100%  dc  Algodão p/ pano de chão 

UND 1.000 
pacote com 01 

unidade 
R$ 	6,00 R$ 	6.000,00 

13  

SACO PLÁSTICO PRET0,100 LITROS: suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente com 
solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes contendo 5 
unidades. 

PCT  500 
pacote com 05 

unidades 
R$ 	2,75 R$ 	1.375,00 

14  

SACO PLÁSTICO PRETO, 200 LITROS, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente com 
solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes contendo 5 
unidades. 

PCT  500 
pacote com 05 

unidades 
R$ 	2,75 R$ 	1.375,00 

15  

SACO PLÁSTICO PRETO, 30 LITROS, suportando peso  dc  6 kg, 
confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente com 
solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes contendo 10 
unidades. 

PCT  500 
pacotes com 010 

unidades 
R$ 	2,75 R$ 	1.375,00 

16  

SACO PLÁSTICO PRETO, 20 LITROS, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente  corn  
solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes contendo 10 
unidades 

PCT  500 
pacotes com 10 

unidades 
R$ 	2,75 R$ 	1.375,00 

17  

SACO PLÁSTICO PRETO, 50 LITROS, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente com 
solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes contendo 10 
unidades. 

PCT  500 
pacotes com 10 

unidades 
R$ 	2,75 R$ 	1.375,00 

18  
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE transparente reforçado, 
capacidade 2KG - pacote  corn  100 unidades. 

PCT  1000 
pacote com 100 
pcidareforcado 

R$ 	5,50 R$ 	5.500,00 

19 SODA CAUSTICA (lata de Olkg)  LT  50 lata de 01 kg R$ 	12,00 R$ 	600,00 



20 

( 
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO,  coin  cabo e estrutura 
em plástico maciço, medindo o cabo aproximadamente 25 cm, altura do 
pincel medindo aproximadamente 9 cm e diâmetro aproximado de 8 cm 
com cerdas firmes de  nylon,  formato arredondado e com suporte para a 
vassourinha, com selo contendo dados do fabricante e marca do produto. 

UND 24 R$ 	14,00 R$ 	336,00 

21 
ESCOVA OVAL PARA LAVAR ROUPA com base de madeira ou 
plastic°,  tamanho aproximadamente de 13 X 6,5 cm 

UND 32 R$ 	3,45 R$ 	110,40  

22 
LIMPA VIDRO LIQUIDO, pulverizador, levemente perfumado. 
Constando data de fabricação não superior a trinta dias. Embalagens de 
500 ml 

UND 25 
embalagem de 500 

ml 
R$ 	15,50 R$ 	387,5 0 

23 
LIMPA ALUMINIO, a base de ácido sulfônico, condicionado em 
frasco plástico contendo 500m1, com dados de identificação do produto, 
marca dofabricante, data de fabricação e prazode validade. Unidade. 

UND 240 frasco com 500m1 R$ 	2,85 R$ 	684,00 

24 

LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO, composição: butilglicol, 
metassilicato de sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo não iônico 
conservante e água, fragrância: floral,  marine  ou pinho, frasco de 500 ml, 
contendo: identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, 
prazo de validade e peso liquido. 

UND 80 frasco de 500m1 R$ 	4,30 R$ 	344,00 

25 LUSTRA MOVEIS (200m1) UND 120 frasco 200m1 R$ 	5,50 R$ 	660,00 

26 PALHA DE AÇO (pacote c/ 14 und de 25g cada)  FD  25 
pacote com 14 

unidades 
R$ 	25,20 R$ 	630,00 

27 PA PALASTICA p/ lixo c/ cabo curto e largura  minima  de 21 cm UND 25 R$ 	8,50 R$ 	212,50 
28 VASSOURA DE CIPO: com cabo de 1,5 mts UND 72 R$ 	12,00 R$ 	864,00 

29 PANO DE PRATO (unidade de 36 cm x 62 cm cor único branco). UND 300 R$ 	4,50 R$ 	1.350,00 

30 AVENTAL FLANELADO  tam.:  42cm X 63 cm UND 48 R$ 	9,30 R$ 	446,40 

31 
PALITOS DE FOSFORO, 40 palitos pacote com 10 caixas, com 
certificação do INMETRO. 

CX 24 
pacote com 10 

caixas 
R$ 	3,50 R$ 	84,00 

32 RODO JACARE, medio de armação plástica borracha dupla 40 cm UND 45 40 cm R$ 	20,50 R$ 	922,50 

33 RODO JACARE, pequeno de armação plástica (borracha dupla) 30 cm UND 45 30 cm R$ 	19,50 R$ 	877,50 

34 REGULADOR DE GAZ PARA FOGÃO c/mangueira 80 cm UND 12 R$ 	35,00 R$ 	420,00 
35 FLANELA (peça de 39cm x 59 cm cada) 	 ___ UND 200 R$ 	2,30 R$ 	460,00 



36 COADOR DE CAFÉ (pano) 	 ( UND 24 R$ 	2,90 R$ 	69,60 

37 
CABO DE MADEIRA revestido em plástico com Rosca 1,50 m, 
compatível com diversos rodos, vassouras,  mops,  escovas, rolos 

UND 50 R$ 	4,00 R$ 	200,00 

38 

PAPEL TOALHA, extra branco, fabricados com 100 % celulose virgem 
de altíssima qualidade, com alta absorção e resistência ao úmido, 
acondicionados em embalagens de papel  Kraft,  práticas e seguras,  
interfoliado com 2 dobras com 50 folhas de 22x 20 cm, embalagem com 
02 rolos 

pct  400 R$ 	5,00 R$ 	2.000,00 

39 
PAPEL ALUMINIO, rolo de 30 cm x 7,5m. Para embalagem e preparo 
de alimentos. 

rolo 80 rolo R$ 	3,25 R$ 	260,00 

40  
FILTRO DE PAPEL n° 103 para coar café em pó. Embalagem com 30 
unidades. 

PCT  50 
embalagem com 30 

unidades 
R$ 	5,00 R$ 	250,00 

41 
FILME PLÁSTICO (Rolopac), de  PVC  transparente e esticavel, nas 
dimensões; 28cm x 15m. 

RL 80 rolo R$ 	6,50 R$ 	520,00 

42 
ESQUEIRO DESCARTA VEL, certificado, pelo INMETRO, chama 
comum, alta duração, cores sortidas 

UND 24 R$ 	3,50 R$ 	84,00 

R$ 	79.025,40 

LOTE N° 12 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM 

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1 
COPO DESCARTA VEL DE 50 ML (pacote c/ 100 und), caixa com 50 
pacotes 

C X 80 
caixa com 50 

pacotes 
R$ 125,00 R$ 	10.000,00 

2 
COPO DESCARTA VEL DE 180 ML (pacote c/ 100 und), caixa com 
25 pacotes 

CX 120 
caixa com 25 

pacotes 
R$ 100,00 R$ 	12.000,00 

3 
COPO DESCARTA VEL DE 500 ML (pacote c/ 100 und), caixa com 
25 pacotes 

C X 120 
caixa com 25 

pacotes 
R$ 200,00 R$ 	24.000,00 

4 
COPO DESCARTA VEL DE 300 ML (pacote c/ 100 und), caixa com 
25 pacotes 

CX 120 
caixa com 25 

pacotes 
R$ 137,50 R$ 	16.500,00 

5  
COLHER PARA SOBREMESA, plástico com aproximadamente 14 
cm, pacote com 50 und. 

PCT  500 pacote Cl 50 und. R$ 	3,50 R$ 	1.750,00 

6  
COLHER PARA REFEIÇÃO, plástico descartável, com 
aproximadamente 17 cm (pacote c/ 10 und) 

PCT  500 (pacote c/ 10 und R$ 	3,50 R$ 	1.750,00 

7  
GARFO PARA REFEIÇÃO, plástico descartável com 17 cm (pacote c/ 
50 und) 

PCT  500 pacote c/ 50 und R$ 	3,50 R$ 	1.750,00 

8 
GARFO PARA SOBREMESA, plástico descartável, com 12 cm, 
pacote com 50 unidades 

UND 500 pacote c/ 50 und R$ 	3,50 R$ 	1.750,00 



9  
PRATO REDONDO. plástico descartável, raso, ci. 	.:idade 500 ml  (pct  
com 10 und) 

PCT  500  
‘ 

pct coin  10 und R$ 	3,50 R$ 	1.750,00 

10  
PRATO REDONDO, plástico descartável, fundo, capacidade 500 ml 
(pct  com 10 und) 

PCT  500  pct  com 10 und R$ 	3,50 R$ 	1.750,00  

11  
PRATO REDONDO, plástico descartável, raso com 15 cm  pct  com 10 
und 

PCT  500  pct  com 10 und R$ 	5,80 R$ 	2.900,00 

12  
PRATO REDONDO, plástico descartável, fundo  corn  15 cm  pct  com 10 
und 

PCT  500  pct  com 10 und R$ 	4,60 R$ 	2.300,00 

13 
GUARDANAPO DESCARTA VEL, tamanho 20CM x 21 cm, extra 
branco, sem estampa e  PCT  600 100% de fibras naturais, pacote com 100  
unidades. 

PCT  250  pct  com 100 und R$ 	3,50 R$ 	875,00 

R$ 	79.075,00 

LOTE N° 13 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM 

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1 ASSADEIRA REDONDA DE VIDRO,  tam:  26,4 x 5,8 cm UND 6 R$ 	52,00 R$ 	312,00 

2 ASSADEIRA QUADRADA DE VIDRO  tam:  28 x 23,5 x 6,5 cm UND 6 R$ 	42,00 R$ 	252,00 

3 ASSADEIRA RETANGULAR  tam:  39,5 x23,5 x 5,2 cm UND 8 R$ 	31,50 R$ 	252,00 

4 
BANDEIJA EM INOX com 6 repartições aplicação para refeição 
material aço inoxidável forma retangular lisa 

UND 300 R$ 	70,00 R$ 	21.000,00 

5 BICOS PARA CONFEITAR BOLO UND 20 R$ 	40,00 R$ 	800,00 

6 
CALDEIRÃO DE ALUMINIO 19 1 - n° 30 30cm de diâmetro, 26 cm 
de altura 

UND 6 R$ 110,00 R$ 	660,00 

7 
CALDEIRÃO DE ALUMINIO 38 1- n° 38 38cm de diâmetro. 34 cm 
de altura 

UND 6 R$ 215,00 R$ 	1.290,00 

CALDEIRÃO DE ALUMINIO 45 I - n° 40 40cm de diâmetro,36cm de 
altura 

9 
CALDEIRÃO DE ALUMINIO 95 1 - n° 50 50cm de diâmetro, 48 cm 
de altura 	

' UND 6 R$ 330,00 R$ 	1.980,00 

10 CHALEIRA DE ALUMINIO capacidade para 2 litros UND 4 R$ 110,00 R$ 	440,00 

11 
CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS tipo potes para armazenar 
alimentos 3,5 1 

JG 12 R$ 	10,50 R$ 	126,00 

12 
CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS tipo potes para armazenar 
alimentos 5,5 1 

JG 12 R$ 	15,50 R$ 	186,00 



13 
CONJUNTO DE VASILHAS PLÁSTICAS tipo( 	es para armazenar 
alimentos 8 1 

JG 12 R$ 	42,00 R$ 	504,00 

14 
CONJUNTO DE VASILHAS PLÁSTICAS tipo potes para armazenar 
alimentos 1.75 I 

JG 12 R$ 	13,50 R$ 	162,00 

15 
CUSCUZEIRA GRANDE em alumínio tipo industrial 26 litros com 
tampa 

UND 8 R$ 130,00 R$ 	1.040,00 

16 CUSCUZEIRA MEDIA em alumínio com tampa UND 8 R$ 100,00 R$ 	800,00 
17 FORMA GRANDE em alumínio  tam.:  50 x 30 x 5 cm UND 25 R$ 	55,00 R$ 	1.375,00 
18 FORMA PARA BOLO 35 cm de diâmetro UND 20 R$ 	30,00 R$ 	600,00 
19 FORMA PARA CANUDINHO UND 100 R$ 	2,80 R$ 	280,00 
20 FORMA PARA EMPADA UND 100 R$ 	1,80 R$ 	180,00 
21 FORMA PARA PUDIM UND 12 R$ 	35,00 R$ 	420,00 
22 FRIGIDEIRA  ANTI-ADERENTE UND 12 R$ 	40,00 R$ 	480,00 
23 PANELA COMUM EM ALIMENTO, capacidade 41 litros UND 6 R$ 300,00 R$ 	1.800,00 
24 PANELA COMUM EM ALIMENTO, capacidade 52,11itros UND 6 R$ 325,00 R$ 	1.950,00 
25 PANELA DE ALUMINIO BATIDO (02  Its)  UND 4 R$ 	45,00 R$ 	180,00 
26 PANELA DE ALUMINIO BATIDO (03  Its)  UND 4 R$ 	55,00 R$ 	220,00 
27 PANELA DE ALUMINIO BATIDO (05  Its)  UND 4 R$ 	65,00 R$ 	260,00 
28 PANELA DE ALUMINIO BATIDO (10Its) UND 4 R$ 160,00 R$ 	640,00 
29 PANELA DE PRESSÃO com selo do IMETRO (5  Its)  UND 6 R$ 	55,00 R$ 	330,00 
30 PANELA DE PRESSÃO com selo do IMETRO (7 ,5Its) UND 6 R$ 200,00 R$ 	1.200,00 

31 
PANELA DE PRESSÃO, capacidade 20 litros, linha industrial, com 
válvula de  silicone,  cabos especiais (baquelita) resistente a alta 
temperatura e dispositivo de segurança com selo do IMETRO 

UND 6 R$ 400,00 R$ 	2.400,00 

32 PANELA DE PRESSÃO, capacidade de 4,5 litros. UND 12 R$ 	50,00 R$ 	600,00 
33 PANELA TIPO CAÇAROLA de 2 litros UND 12 R$ 	65,00 R$ 	780,00 
34 PANELA TIPO CAÇAROLA de 4 litros UND 12 R$ 	81,00 R$ 	972,00 
35 PANELA TIPO CAÇAROLA de 7 litros UND 12 R$ 110,00 R$ 	1.320,00 
36 LEITERA GRANDE em alumínio com tampa, capacidade 10 1 UND 6 R$ 130,00 R$ 	780,00 
37 BORRACHA PARA PANELA PRESSÃO 7,5Its UND 24 R$ 	4,50 R$ 	108,00 
38 ESCORREDOR DE MACARRÃO DE ALUMINIO UND 10 R$ 	65,00 R$ 	650,00 

39 
ABRIDOR de lata e de garrafa manual, em alumínio, linha doméstica, 
embalagem lacrada, com selo contendo composição e informação de 
fabricante estampada na peça 

UND 12 R$ 	3,50 R$ 	42,00 

40 AMASSADOR DE ALHO UND 12 R$ 	10,50 R$ 	126,00 
41 CILINDRO DE ALUMINIO UND 6 R$ 215,00 R$ 	1.290,00 



42 
CORTADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAIA 	m tripé base de 
alumínio injetado pintura fostalizada lâminas de aço inox altura do tripé 
de 70 a 80cm 

UND 4 R$ 315,00 R$ 	1.260,00 

43 
ESCORREDOR DE PRATO INOX material aço inoxidável suporte 
para talheres capacidade  minima  para 40 pratos medindo 60 x50 cm 
(AXC) 

UND 8 R$ 450,00 R$ 	3.600,00 

44 ESCUMADEIRA DE INOX em tela arame industrial UND 6 R$ 	86,00 R$ 	516,00 

45 ESCUMADEIRA DE INOX - diâmetro de 10 cm e 30 cm de cabo UND 8 R$ 	56,00 R$ 	448,00 

46 ESPÁTULA DE INOX- perfurada, 25cm de cabo UND 12 R$ 	55,00 R$ 	660,00 

47 
FUNIL ADAPTADOR PARA GARRAFA TERMICA, para ser usado 
diretamente na garrafa, fabricado em 100 poliestirenos de alto impacto. 

UND 6 R$ 	2200, R$ 	132,00 

48 FUNIL PARA SUPORTE n°103, para filtro de café. UND 8 R$ 	7,50 R$ 	60,00 

49 
LATA PARA MANTIMENTOS, conjunto  corn  5 peças, com tampa 

' 
com tamanho aproximado de 5L, 4L, 3L, 2L, 1L. 

UND 12 R$ 150,00 R$ 	1.800,00 

50 RALADOR material inox 4 faces, aplicação alimentos UND 6 R$ 	35,00 R$ 	210,00 

51 
TABULEIRO grande em alumínio - dimensões 0,4 x 0,7 x 0,04 
(LxCxA) 

UND 8 R$ 	38,40 R$ 	307,20 

52 
TABULEIRO grande em alumínio - dimensões 0,4 x 0,7 x 0,08 
(LxCxA) 

UND 8 R$ 	40,00 R$ 	320,00 

53 
TÁBUA: em polipropileno, para cortar carnes ou legumes, formato 
retangular, medindo 45 x 24 cm 

UND 6 R$ 	35,00 R$ 	210,00 

R$ 59.750,20  

LOTE N°14 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM

VALIDADE 
PRIMARIA 

VL  UNIT  VL TOTAL 

1 BACIA EM PLÁSTICO redonda reforçada capacidade 30 1 UND 12 R$ 	22,00 R$ 	264,00 
2 BACIA EM PLÁSTICO redonda reforçada capacidade 50 1 UND 12 R$ 	35,00 R$ 	420,00 
3 BACIA DE ALUMINIO reforçado. (N°. 40) UND 6 R$ 	48,00 R$ 	288,00 
4 BACIA DE ALUMINIO reforçado. (N°. 50) UND 6 R$ 	60,00 R$ 	360,00 
5 BACIA EM PLÁSTICO com capacidade de 10 litros UND 20 R$ 	15,00 R$ 	300,00 
6 BACIA EM  PLASTIC°  com capacidade de 2,5 litros UND 12 R$ 	6,50 R$ 	78,00 
7 BACIA EM PLASTICO com capacidade de 4,6 litros UND 12 R$ 	8,50 R$ 	102,00 



8  
BALDE  PLASTIC°  30 litros c/ carro tubular e 0., 	,mcdor metálico p/ 
mop  úmido, ação vertical, rodas de 3 polegadas. Medidas: 58 cm x 43 cm 
x 92cm. 

UND 30 R$ 350,00 R$ 	10.500,00 

9 BALDE  PLASTIC°  reforçado capacidade (20  Its)  UND 100 R$ 	15,00 R$ 	1.500,00 
10 LIXEIRA (pequeno) de 30 cm de altura UND 40 R$ 	6,00 R$ 	240,00 

11 
LIXEIRA com capacidade de 20 litros, com tampa vai e vem, na cor 
branca 

UND 40 R$ 	34,00 R$ 	1.360,00 

12 
LIXEIRA: em polipropileno com pedal e tampa, capacidade 30 litros na 
cor branca ou azul. 

UND 36 R$ 	35,50 R$ 	1.278,00 

13 LIXEIRA: grande c/ tampa 60 LTS UND 40 R$ 	60,00 R$ 	2.400,00 
R$ 	19.090,00 

LOTE N°15 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM

VALIDADE 
PRIIVIARIA 

VL  UNIT  VL TOTAL 

1 
CAIXA ISOPOR com tampa, espessura do isopor  dc  2,5cm a 3 cm 
tamanho 30 x 60 x 50 m, capacidade média de 67,92 litros 

UND 100 R$ 	80,00 R$ 	8.000,00 

2 CAIXA TERMICA de 50 litros UND 50 R$ 250,00 R$ 	12.500,00 

3 

GARRAFA TERMICA inquebrável 2,21, ampola e corpo em  ago  
inoxidável, sistema pressão, base giratória. (Marca Invicta ou superior). 

UND 24 R$ 300,00 R$ 	7.200,00 

4 GARRAFA TERMICA inquebrável 5L UND 16 R$ 	45,00 R$ 	720,00 

5 

GARRAFA TERMICA, com corpo externo em polipropileno, ampola 
com capacidade para 0 1 litro, com fechamento em rosca, alça fixa em 
polipropileno azul. 

UND 18 R$ 	42,00 R$ 	756,00 

6 

GARRAFA TERMICA, com corpo externo em polipropileno, ampola 
com capacidade para 03 litros, com fechamento cm rosca, alga fixa em 
polipropileno. 

UND 12 R$ 	47,00 R$ 	564,00 

7 

GARRAFA TERMICA, com corpo externo em polipropileno, ampola 
com capacidade para 500 ml, com fechamento cm rosca, alga fixa em 
polipropileno. 

UND 12 R$ 	30,00 R$ 	360,00 

R$ 30.100,00  

LOTE N°16 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND TOTAL 
EMBALAGEM 

PRIMARIA 
VALIDADE VL  UNIT  VL TOTAL 

1 COPO DE ALIMINIO, capacidade de 200 ml UND 100 R$ 	7,50 R$ 	750,00 



2 COPO DE VIDRO 180m1 UND 200 R$ 	2,00 R$ 	400,00 
3 COPO DE VIDRO tipo americano 200 ml UND 200 R$ 	3,50 R$ 	700,00 
4 COPO EM INOX 200 ml UND 100 R$ 	6,50 R$ 	650,00 
5 CONCHA de servir (alumínio batido) UND 24 R$ 	22,00 R$ 	528,00 

6 CONCHA em inox para sopa ou feijão diâmetro 9cm e 30cm de cabo UND 12 R$ 	14,50 R$ 	174,00 

7 FACA de aso inox. (Tamanho n°. 12) UND 100 R$ 	16,00 R$ 	1.600,00 
8 FACA de mesa, Fabricada em aso inox UND 150 R$ 	3,50 R$ 	525,00 
9 FACA de serra com cabo plástico refeição UND 100 R$ 	3,50 R$ 	350,00 

10 
FACA em inox - Faca de  came  profissional 6" (Lâmina 15 cm) tipo 
peixeira, cabo branco em polipropileno ponta arredondada 

UND 12 R$ 	51,00 R$ 	612,00 

11 
FACA em inox - Faca de  came  profissional 8" (Lamina 20 cm) tipo 
peixeira, cabo branco em polipropileno ponta arredondada 

UND 12 R$ 	65,00 R$ 	780,00 

12 FACA para pão em aso inox UND 18 R$ 	18,00 R$ 	324,00 
13 GARFO médio, material inox. UND 150 R$ 	3,50 R$ 	525,00 
14 GARFO com cabo de plástico refeição UND 100 R$ 	3,50 R$ 	350,00 
15 GARFO bidente em inox -  comp.  aproximado 35 cm UND 12 R$ 	35,00 R$ 	420,00 
16 JARRA de Plástico com tampa (01  It)  UND 24 R$ 	18,00 R$ 	432,00 
17 JARRA de vidro com tampa (01  It)  UND 24 R$ 	25,00 R$ 	600,00 

18 
JARRA em inox com tampa - capacidade 1, 5 I com aparador para gelo 
com alça aplicação agua e suco 

UND 12 R$ 165,00 R$ 	1.980,00 

19 
Jarra em inox com tampa - capacidade 5 1 com aparador para gelo com 
alga aplicação agua e suco 

UND 12 R$ 200,00 R$ 	2.400,00 

20 
Jarra Plástica, capacidade para 4,0 litros, dimensões (cm): (larg.)16,0 x 
(alt.)  26,0cm, Tampa hermética, cor azul, Material leve e durável. 

UND 12 R$ 	45,00 R$ 	540,00  

21 Prato fundo de louça para refeição branco UND 200 R$ 	18,00 R$ 	3.600,00 
22 Prato raso de louça para refeição branco UND 200 R$ 	22,00 R$ 	4.400,00 

23 
Taça de vidro para água - com 260 ml, diâmetro de boca de 65 mm, 
altura 112 mm (medidas aproximadas) 

UND 200 R$ 	10,50 R$ 	2.100,00 

24 Xicara de louça para café com pires (180 ml) UND 100 R$ 	8,50 R$ 	850,00 
25 Colher grande em inox -comprimento aproximado de 50cm UND 42 R$ 	18,00 R$ 	756,00 
26 Colher de chá inox (5g) UND 150 R$ 	3,50 R$ 	525,00 
27 Colher de sopa, de mesa, material inox UND 150 R$ 	3,50 R$ 	525,00 
28 Colher cm cabo de plástico refeição UND 120 R$ 	3,50 R$ 	420,00 

R$ 	27.816,00 
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Empresa: SUPERMERCADO ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 32.303.359/0001-24 

Endereço: Avenida Brasil,  Ng  60 - Centro, Rurópolis-Para 

Telefone: (93) 99194-9047  
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LOTE 01-AGUA-BEBIDAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
AGUA MINERAL: sem gás, embalagem de 300 ml, em garrafa plástica, 

acote com 24 unidades 
PACOTE 500 Embalagem plástica 

Não inferior a 

180 dias 
R$ 	27.50 R$ 	 13.750,00 

2 
AGUA MINERAL: sem gás, embalagem de 200 ml, em copo plástico, 

pacote com 48 unidades 
PACOTE 500 Embalagem plástica 

Não inferior a 

180 dias 
RS 	36.00 R$ 	 18.000,00 

3 AGUA MINERAL: 20 litros- refil UNIDADE 720 Garrafão 20 litros 
Não inferior a 

180 dias 
RS 	11,00 R$ 	 7.920,00 

4 AGUA MINERAL: 20 litros com garrafão UNIDADE 30 Garrafão 20 litros 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	25.00 R$ 	 750,00 

5 
AGUA MINERAL: sem  gas,  garrafa tipo  PET  2 litros, pacote com 6 

unidades 
UNIDADE 150 Embalagem plástica 

Não inferior a 

180 dias 
R$ 	26,00 R$ 	 3.900,00 

6 
REFRIGERANTE DE 2 LITROS: tipo coca cola, sabores diversos, (fardo 

com 06 und) 
FARDO 600 Embalagem plástica 

No inferior a 

180 dias 
R$ 	56.00 R$ 	 33.600,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 77.920,00 

LOTE 02- FUTAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 



1  

ABACATE: no ponto de maturação adequado para o consumo, isento de 

les6es de origem física e mecânica, livre de substâncias terrosas e 

sujidades. Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e 

resistente. 

KILO  150  in  natura R$ 	8,99 R$ 	 1.348,50 

2 

ABACAXI PEROLA: de boa qualidade, inteiro e sem leses ou 

perfuraç6es, no ponto de maturação adequado para o consumo. Isento 

de sujidades, parasitas e larvas, sem umidade externa anormal, com 

sabor e odor característico. Acondicionado em saco plástico atóxico, 

transoarente e resistente 

UNIDADE 240  in  natura R$ 	4,95 R$ 	 1.188,00 

3 

ABACAXI HAVAI: de boa qualidade, inteiro e sem les6es ou perfuragOes, 

no ponto de maturação adequado para o consumo. Isento de sujidades, 

parasitas e larvas, sem umidade externa anormal, com sabor e odor 

característico. Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e  

WOW  

UNIDADE 240  in  natura R$ 	5,99 R$ 	 1.437,60 

4 

Nanica, maça ou rraLcraTI-r  'men  d;-1-n-rfd  tut  d;-k..-0-rripriment6 

maior que 14 m e diâmetro maior que 35 mm; Coloração da casca: 

amarelo esverdeada, espessura fina e polpa branca creme; o lote deverá 

apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; No 

apresentar defeitos como: passada, dano por praga, podridão e 

ferimento em mais que três dedos da penca e; dois dedos se for buque; 

Devendo ser entregue em embalagem  sub  múltipla de 1,00 x1,20m; 

Contendo identificação do produto, peso liquido, nome e telefone do 

fornecedor; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
...I• 	In+ 	12116% 

DZ 300  in  natura R$ 	3,80 R$ 	 1.140,00 

5 

GOIABA: Vermelha ou Branca; In Natura; com tamanho variando entre 6 

a 12 cm; Formato arredondada, oval ou piriforme, casca firme c/ 

coloração verde/amarelada; Sabor doce e textura da polpa firme; o lote 

deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; Não 

apresentar os defeitos podridão, passado, imaturo, ferimento e dano 

por praga; Devendo ser entregue em embalagem  sub  múltipla de 

1,00x1,20m; Contendo identificação do produto, peso liquido, nome e 

telefone do fornecedor; Produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa. 

KG 250  in  natura R$ 	15,65 R$ 	 3.912,50 

LARANJA: de primeira qualidade, Tipo pêra com 70% de maturação. 

Sem danificações físicas, casca integra. Isenta de substâncias terrosas,
6 

sujidades, parasitas, larvas, residuos de defensivos agricolas, odor e 

sabor estranho. Peso por unidade de aproximadamente 180g. 

KG 2.500  in  natura R$ 	4,95 R$ 	 12.375,00 



7 

MAÇÃ: de primeira qualidade, Tipo comum com 70% de maturação Sem 

danificações físicas, casca integra. Com  cor, sabor e aroma 

característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor 

estranho. Peso por unidade de aproximadamente 120g. 

KG 2000  in  natura R$ 	 9,99 R$ 	 19.980,00 

8 

MAMAO: de primeira qualidade, Tipo formosa com 70% de maturagao. 

Sem danificações físicas, casca integra. Com  cor, sabor e aroma 

característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor 

estranho_Peso e_tamanlack_oacirio. 

KG 500  in  natura R$ 	 4,35 R$ 	 2.175,00 

9 

MANGA: de boa qualidade, livre de sujidades, lesões físicas e mecânicas 

oriundas do manuseio e transporte, no ponto de maturação adequado 

para o consumo, com cor, sabor e odor caracteristico. Acondicionada 

em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 300  in  natura R$ 	 6,95 R$ 	 2.085,00 

10 

MELANCIA: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração 

uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de 

desenvolvimento. Com  70% de maturação. Não serão permitidos danos 

que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos 

parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho 

nad  'rill  

KG 200  in  natura R$ 	 4,95 R$ 	 990,00 

11 

PERA: de primeira qualidade, Tipo comum com 70% de maturação Sem 

danificações físicas, casca integra. Com  cor, sabor e aroma 

característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 

parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor 

estranho. Peso por unidade de aproximadamente 120g. 

KG 180  in  natura R$ 	 12,50 R$ 	 2.250,00 

12 

UVA: deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, nova 

e de 1.4 qualidade, não deve estar murcha ou despencando, com cor, 

sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, 

sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e 

sabor estranho. Peso e tamanho padrão. 

KG 350  in  natura R$ 	 18,50 R$ 	 6.475,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 55.356,60 
LOTE 03-LEGUMES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
ALFACE: de primeira qualidade, de deterioração, intactas e firmes. 

Acondicionada em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 
MÇ 200  in  natura R$ 	 4,50 R$ 	 900,00 



2 

CHEIRO VERDE: de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

firme, intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade 

externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. Acondicionada em saco de polietileno atóxico, resistente e 

transParente_ 

NAÇ 250  in  natura R$ 	 3,00 R$ 	 750,00 

3 

REPOLHO BRANCO: de boa qualidade, firme, intacto e sem lesc3es de 

origem física e mecânica (rachaduras, cortes) oriundos do manuseio e 

transporte. Livre de sujidades. Acondicionado em saco plástico atóxico, 

transparente e resistente. 

KG 120  in  natura R$ 	 4,00 R$ 	 480,00 

4 

ABÓBORA MADURA: tipo cabotik isenta de enfermidades, material 

terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos de manuseio e transporte. De colheita recente. Acondicionada 

em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 45  in  natura R$ 	 4,25 R$ 	 191,25 

5 

ABOBRINHA VERDE: de boa qualidade, isenta de enfermidades, material 

terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. De colheita recente. Acondicionada 

em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 45  in  natura R$ 	 4,25 R$ 	 191,25 

6 

BETERRABA: de boa qualidade fresca, compacta e firme, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e 

coloração uniformes, livre de sujidades. De colheita recente. 

Acondicionada em saco plástico atóxico, transparente e resistente 

KG 80  in  natura R$ 	 4,95 R$ 	 396,00 

7 

BATATA INGLESA: inteira, de colheita recente, livre de parasitas e 

larvas, sem umidade anormal, isenta de odor e sabor estranho, isenta de 

substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos. Acondicionada em 

saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 200  in  natura R$ 	 5,75 R$ 	 1.150,00 

8 

CENOURA: de boa qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem 

lesOes de origem físicas e mecânicas oriundos do manuseio e transporte, 

isenta de rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniforme. Livre de 

sujidades. De colheita recente. Acondicionada em saco plástico atóxico, 

transparente e resistente. 

KG 120  in  natura R$ 	 4,75 R$ 	 570,00 

9 

MACAXEIRA: de primeira qualidade, com casca inteira, não fibrosa, 

isenta de umidade, raizes medianas, firme, compacta, sabor e cor 

característicos da espécie. 

KG 300  in  natura R$ 	 4,25 R$ 	 1.275,00 



10 

PEPINO: limpo, de boa qualidade, sem defeitos, aroma e sabor 

característico da variedade, cor e tamanho uniformes. Sem les6es de 

origem física, mecânica, perfuraç6es e cortes. De colheita recente. 

Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

Isentock suiidades 

KG 60  in  natura R$ 	 4,90 R$ 	 294,00 

11 

PIMENTAO VERDE: de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, 

sem les6es de origem física, mecânica, perfuragaes e cortes. De colheita 

recente. Livre de sujidades. Acondicionado em saco plástico atóxico, 

transparente e resistente. 

KG 44  in  natura R$ 	 7,90 R$ 	 347,60 

12 

TOMATE: de boa qualidade, no ponto de maturação adequado para o 

consumo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material 

terroso e umidade externa anormal. Livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas, larvas, sem les6es de origem fisica, mecanica, 

rachaduras e cortes. De colheita recente. Acondicionado em saco 

plástico atóxico, transparente e resistente 

KG 250  in  natura R$ 	 4,75 R$ 	 1.187,50 

13 

CEBOLA BRANCA: media, intactas, firmes, sem les6es de origem física e 

mecânica, isenta de rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniforme 

e sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Isenta de sujidades. Acondicionada em saco plástico atóxico, 

transoarente e resistente 

KG 150 Pacote com 01 kg  in  natura R$ 	 3,85 R$ 	 577,50 

14 

ALHO IN NATURA: aspecto físico em cabeça, tipo branco, tamanho 

médio a grande, grau de maturação adequado. Embalagem contendo 

data de fabricação, validade e número do lote. 

KG 100 Pacote com 01 kg  in  natura R$ 	26,85 R$ 	 2.685,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 10.995,10 

LOTE 04-POLPA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1  

POLPA DE FRUTAS: natural, sabores diversos Produto obtido a partir de 

frutas, conteúdo liquido pasteurizado, podendo ou não conter adição de 

açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não 

fermentado e sem conservantes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 

quantidade do produto e número do Registro do MAPA. Embalagem de 

polietileno atóxico, resistente, transparente de 01 kg. 

PCT  1.500 
Não inferior a 

30 dias 
R$ 	13,00 R$ 	 19.500,00 

TOTAL DO LOTE R$ 19.500,00 

LOTE 05-AUMENTOS 01 



ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  MEDIA  UNIT.  

1 

AÇUCAR CRISTAL: Embalagem plástica de 1 kg, atóxica, transparente, 

termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua 

integridade totalizando peso liquido de até 30 kg. Deverá apresentar a  

data de fabricação de ate 120 dias anteriores a data de entrega e prazo 

e validad- 

FD  350 Fardo com 30 kg 
Na'o inferior a 

120 dias 
R$ 	 94.50 R$ 	 33.075,00 

2 
CAFÉ: com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café — 

ABIC. Embalagem plástica com 250 gramas, caixa com 20 pacotes 
CX 300 Fardo com 20 pacotes 

Não inferior a 

180 dias 
RS 	85,00 R$ 	 25.500,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 58.575,00 
LOTE 06-ALIMENTOS 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL: com probiotico, embalagem de 

400 g, sabor MULTICEREAIS, contendo  mix  de grãos,  mix  de vitaminas e 

minerais. 0 produto deverá estar de acordo com a legislação vigente 

(RDC n2273 22/09/05 ANVISA/MS). Rotulagem obrigatória (de acordo 

com a RDC n2. 360/359 de 23/12/03, RDC n2. 259 de 20/09/02, RDC 

n2123 de 13/05/04 — ANVISA, lei n2. 10674/03). Embalagem deve conter 

informação nutricional, data de fabricação e validade expressa na 

mesma, com validade máxima de 06 (seis) meses da data de fabricação 

do produto.  PCT  29.426 6,43 189.209,18. 

UND 260 Lata com 400 gramas 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 1(1,95 RS 	 2.847,00 

2 

BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL: Farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido folico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, 

estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Conteúdo: 

sódio máximo 235mg, 0% gordura  trans  e teor de gorduras totais 

máximo 4,0g em porção de 30g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

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

Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente de 400g, 

caixa com 20 pacotes. 

CX 150 
gr 

 

Caixa com 20 pacotes 

de 400 
RS 	85,00 RS 	12.750,00 



3 

BOLACHA SALGADA TIPO  CREAM CRACKER:  Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, 

açúcar, estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. 

Conteúdo: sódio máximo 235mg, 0% gordura  trans  e teor de gorduras 

totais máximo 4,0g em porgâ.o de 30g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

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

Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente de 400g 

caixa com até 20 pacotes 

CX 150 
e 	gr 

 

Caixa com 20 pacotes 

d 400 
R$ 	82,00 R$ 	12.300,00 

4 

BOLHACHA DOCE TIPO MAISENA: Farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, 

estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter 

soro de leite e/ou leite em pó e tragos de ovos. Conteúdo: sódio máximo 

120mg e 0% gordura  trans  em porção de 30g. A embalagem deverá  

conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade 

do produto. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente 

de 400g 

PCT  150 R$ 	6,95 R$ 	1.042,50 

5  

BOLACHA DOCE TIPO LEITE: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, estabilizante 

lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter soro de leite 

e/ou leite em pó e tragos de ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e 0% 

gordura  trans  em porção de 30g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

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

Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente de 400g. 

PCT  150 ,  R$ 	695 R$ 	1.042,50 

6  

BOLACHA DOCE TIPO MARIA: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, estabilizante 

lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter soro de leite 

e/ou leite em pó e traços de ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e 0% 

gordura  trans  em porção de 30g. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

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

Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente de 400g. 

PCT  150 R$ 	7,85 R$ 	1.177,50 



7 

BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA: Farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fálico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, 

estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter 

soro de leite e/ou leite em pó e traços de ovos. Conteúdo: sódio máximo 

120mg e 0% gordura  trans  em porção de 30g. A embalagem deverá  

conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informaçaes nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade 

do produto. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente 

de 800g. 

PCT  150 R$ 	 8,95 

_ 

R$ 	 1.342,50 

8 

FARINHA DE MILHO FLOCADA:  (pct  com 500gr) amarelo, com aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, 

ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, 100% natural, enriquecida 

com ferro e ácido fálico. Peso liquido de 500g, Embalagem: saco de 

papel ou caixinha, atóxica, tampas não violadas, resistentes que 

garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, n° do lote, data de validade, 

quantidade do produto. 0 produto deverá apresentar validade  minima  

de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Apresentando período de validade  minima  de 1 ano. 

UND 3.600 Pacote com 500 gramas 
dias 

 

f ao in erior a 

180 
R$ 	 4,10 R$ 	14.760,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 47.262,00 

LOTE 07-ALIMENTOS 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: de 1 @ qualidade, seca, beneficiada, 

aspecto grânulos ou fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas 

e livre de umidade e fragmentos estranhos, acondicionada em 

embalagem original de fábrica, em polipropileno transparente ou papel, 

pacote c/ 01 kg, contendo externamente especificação do produto, 

informaçaes do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 0 

produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

da Saúde 

UND 2.500 Pacote com 01kg 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 6,90 R$ 	 17.250,00 



2  

FEIJÃO RAJADO TIPO 1: de 1P- qualidade, isento de mofo e impurezas. 

Embalagem plástica, at6xica, transparente, termossoldado, resistente de 

até 01 kg, acondicionados em fardos transparentes, termossoldado, 

resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade 

totalizando peso liquido de até 30 kg. Obrigatoriamente deverá ser 

uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade total solicitada, 

constando data de fabricação até 120 dias anteriores a entrega, validade 

e número de lote. 

FD  200 Fardo com 30 kg 
No inferior a 

180 dias 
R$ 	295,00 

- 

R$ 	 59.000,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 76.250,00 

LOTE 08-ALIMENTOS 04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

LEITE EM PO: integral, enriquecido com vitaminas e mineral (A, C, D e 

Ferro). Embalagem aluminizada de 200g, limpas, no violadas, 

acondicionados em fardos de papel5o lacrados com 50 unidades,  

constando data de fabricaç5o, validade, número de lote e com registro 

do SIF 

FD  200 Fardo com 50 pacotes 
N5o inferior a 

180 dias 
R$ 	299,00 R$ 	 59.800,00 

2  

MACARRÃO ESPAGUETE: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma (agafr5o). A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informag5es nutricionais, número de lote, data de fabricag5o, data de 

validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, 

resistente e transparente embalagem de 10x500gr 

FD  500 Fardo com 10 pacotes 
No inferior a 

180 dias 
R$ 	38,00 R$ 	 19.000,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 78.800,00 

LOTE 09-AUMENTOS 05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA  
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

OLEO  DE SOJA: Refinado, obtido de matéria-prima vegetal em bom 

estado sanitário, estar isento de substancias estranhas a sua 

composig5o. Aspecto límpido cor e odor característico. Embalagem 

apropriada de 900m1 contendo data de fabricag5o, validade e número 

de lote, caixa resistente com 20 garrafas, suportando o transporte sem 

nprder suaintegridade 

CX 300 
Caixa com 20 garrafas 

tipo  PET.  

No inferior a 

180 dias 
R$ 	188.00 R$ 	 56.400,00 

2 

SAL IODADO: obtido de matéria-prima vegetal em bom estado sanitário, 

estar isento de substancias estranhas a sua composig5o. Aspecto límpido 

cor e odor característico. Embalagem apropriada de 1 kg contendo data  

de fabricag5o, validade e número de lote refinado, acondicionado em 

fardo com até 30 kg 

FD  100 Fardo com 30 kg 
No inferior a 

180 dias 
R$ 	33,00 R$ 	 3.300,00 



3 

AÇÚCAR REFINADO: Embalagem plástica de 1 kg, de 1'). qualidade, com 

embalagem plástica, atóxica, transparente, termossoldado, resistente, 

suportando o transporte sem perder sua integridade totalizando peso  

liquido de até 10 kg. Deverá apresentar a data de fabricação de ate 120 

dias anteriores a data de entrega e prazo de validade 

FD  80 Fardo c/ 10 pacotes 
não inferior a 

180 dias 
RS 	 5100 R$ 	 4.240,00 

4 

ARROZ BRANCO, tipo 1, com grãos inteiros. Embalagem de polietileno, 

resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 

de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1kg. 

kg 200 Pacote de 01 kg RS 	 8,90 R$ 	 1.780,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 65.720,00 

LOTE 10-ALIMENTOS 06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

ARROZ BRANCO: agulhinha, tipo 1, branco, polido, classe longo fino, 

isento de impurezas. Embalagem de polietileno at6xico, resistente e 

transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de  

identificação, procedencia, informações nutricionais, número de lote, 

data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 30X5KG. 

FD  650 Fardo com pacote 5 kg 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	145,00 R$ 	 94.250,00 

TOTAL DO LOTE R$ 94.250,00 

LOTE 11-ALIMENTOS 07 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  MEDIA  UNIT.  

1 

SARDINHA EM CONSERVA, com amega 3, com  oleo  de soja comestível, 

embalagem lata com 130g, contendo data de fabricação, validade e 

número de lote, acondicionadas em caixa com até 50 latas, 

CX 200 Caixa com 50 latas 
Não inferior a 

180 dias 
RS 	209,00 R$ 	 41.800,00 

2 

SALSICHA TIPO VIENA, em conserva, carne mecanicamente separada de 

aves, agua, carne bovina, miúdos bovinos, proteína de soja, sal, fécula 

de mandioca e condimentos. Sem glúten, deverá ter fechamento em 

latas de até 24X180 g, acondicionadas em caixa de papelão de ate 4.3 

kg. Apresentar rótulo de acordo com as normas da ANVISA. 

CX 200 Caixa com 24 unidades 
Não inferior a 

180 dias 
RS 	 92,00 R$ 	 18.400,00 

3  

COLORAU, Mistura de fubá, óleo vegetal e corante natural (urucum). A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

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

e quantidade do produto. Acondicionada em saco de polietileno, 

integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo contendo 

de 100a 

PCT  32 Pacote com 100 gramas RS 	 3,30 R$ 	 105,60 



4  

EXTRATO DE TOMATE, tipo tetrapak, embalagem, concentrado, isentos 

de peles e sementes, tipo pasta. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. No 

contendo glúten. 0 produto deve estar isento de fermentações e não 

indicar processamento defeituoso, como também, ausência de 

sujidades, parasitos e larvas. Peso liquido de 340g. Embalagem: Formato 

em caixa revestida de polipropileno, hermeticamente vedada, com 

ausência de perfuraçOes, vazamentos ou amassos. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, 

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

do produto. Apresentando valor nutricional (máximo) de: 119mg de 

sódio. Deverá apresentar validade  minima  de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega 

PCT  120 
Embalagem com 340 

gramas RS 	 7.95 R$ 	 354,00 

5 

TEMPERO COMPLETO: Especificação: tradicional, sem pimenta, 

embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, nome do 

fabricante,prazo de validade e peso liquido 

UND 48 Pacote com 01 kg RS 	 11.110 R$ 	 528,00 

6 

TEMPERO COMPLETO: Especificação: tradicional, sem pimenta, 

embalagem contendo 250 gramas, com identificação do produto, nome 

do fabricante_prazo de validade e peso liquido 

UND 
gramas 

 

60 
Embalagem com 300 

 RS 	 3,95 R$ 	 237,00 

7 

VINAGRE: Fermentado acético de frutas, cereais ou de álcool. 

Padronizado e pasteurizado. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

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

produto. Embalagem de polietileno tetraftalado  (PET)  de 750m1. 

UND 120 Garrafa  pet  750m1 RS 	 2.50 R$ 	 300,00 

1 

MOLHO DE TOMATE: Tomate, cebola, amido modificado, açúcar, sal,  

Oleo  vegetal, salsa e alho. Pode conter extrato de levedura, orégano, 

manjericão, aipo, tomilho e realçador de sabor glutamato monossódico. 

Teor máximo de sódio 316mg em porção de 60g. A embalagem deverá  

conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 

validade e quantidade do produto. Lata, sach6 ou tetrapak de 340g 

PCT  200 Sache de 340 gr RS 	 2.95 R$ 	 590,00 

8 

AZEITE DE DENDÊ: puro, em embalagens de 200m1. As embalagens 

devem conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informagOes nutricionais, nOmero de lote, data de validade, quantidade 

de produto. Validade  minima  de 6 meses a partir da data de entrega. 

UND 24 Embalagem de 200m1 RS 	 4,50 R$ 	 108,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 62.422,60 
LOTE 12 ENLATADOS/FRIOS 



ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

ERVILHA EM CONSERVA: simples, inteira, imersa em liquido, tamanho e 

coloração uniformes, produto preparado com as ervilhas previamente 

debulhadas, envasadas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas em liquido 

de cobertura apropriados, submetidas a processo tecnológico adequado 

antes ou depois de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, 

a fim de evitar sua alteração. Acondicionado em latas de 200g, devendo 

ser considerado como peso liquido, o produto drenado. Estar isento de 

fermentação e de indicadores de processamento defeituoso, sem 

corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação não devem estar 

amassados; enferrujados e estufados; não devem conter perfurag6es; 

principalmente nas costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo ou 

podre, quando abertos; não devem apresentar manchas escuras e 

ferrugem, na parte interna; atender as exigências do ministério da 

agricultura e Dipoa e regulamento de inspeção industrial e sanitária de 

produtos de origem vegetal. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a 

partir da entrega do produto 

UND 120 
Embalagem apropriada 

de 200 gramas 
R$ 	 160  Rs 	 312.00 

2 

MILHO VERDE: MILHO VERDE: em conserva, simples grãos inteiros, 

imerso em liquido de cobertura, tamanho e coloração uniformes. 

Produto preparado, com grãos de milho previamente debulhados, 

envasados e cozidos ou pré-cozidos, imersos em liquido de cobertura 

apropriada, submetidos a processo tecnológico adequado, antes ou 

depois de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de 

evitar sua alteração. embalagens 200 gramas 

UND 
gramas  

120 

_ 

Embalagem de 200 
R$ 	 2,99 RS 	 358,80 

3 

SELETA LEGUMES: ingredientes: ervilha, batata, cenoura e salmoura 

(água e sal). Embalagem: longa vida, deve estar intacta, resistente, 

vedada hermeticamente, contendo 200g do produto. Prazo de validade 

mínimo 23 meses a contar a partir da data de entrega. 

UND 140 
Embalagem de 200 

gramas 
R$ 	 3,45 R$ 	 483,00 

4 

PRESUNTO FATIADO: com cor, odor e sabor característico do produto, 

de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo 

informação do produto e validade 

KG 250 Embalagem apropriada RS 	 37.95 R$ 	 9.487,50 



5 

QUEIJO MUSSARELA: obtido através do leite de vaca, aspecto de massa 

semidura, cor branco creme homogênea, cheiro característico e sabor 

suave levemente salgado. Produto fatiado. Embalagem de polietileno 

atóxico, resistente e transparente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, 

quantidade do produto e número do Registro no SIF, SISE ou SIM. 

KG 350 RS 	3 1.85 R$ 	11.147,50 

6 

MORTADELA FATIADA: descrição: Manipulada em condições higiênicas, 

com mínimo aceitável de gordura e sal e de bom paladar. A mortadela 

fatiada deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 

Devendo ser refrigerado transportada 6 temperatura de 6° C a 100 C ou 

congelado. 2. Características organolépticas: Aspecto próprio de cada 

espécie, não amolecido e nem pegajoso; cor própria de cada espécie, 

sem manchas esverdeadas; cheiro próprio; sabor próprio. 3. Embalagem 

e peso: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, 

atóxica, resistente e transparente, rotulada de acordo a legislação 

vigente com peso liquido de até 01kg. Embalagem integra, sem sinais de 

rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos, protegida 

externamente em caixa de papelão reforçada, com as abas superior e 

inferior totalmente lacradas com capacidade de até 10 kg. Não serão 

aceitas embalagens defeituosas que exponham o produto à 

contaminação e/ou deterioração. 4. Rotulagem: o produto deverá ser 

rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem 

deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes 

informações: Nome e endereço do fabricante, constando 

obrigatoriamente registro no SIF, SISP ou SIM; Identificação completa do 

produto, constando inclusive a marca; data de fabricação, prazo de 

validade e prazo máximo para consumo; temperatura de estocagem, 

armazenamento e conservação; peso liquido; condições de 

armazenamento 

KG 250 Embalagem apropriada R$ 	 13,60 R$ 	 3.400,00 

7 

AZEITONA: em conserva, verde, fatiada, sem caroço, imersa em liquido, 

com tamanho e coloração uniformes, embalagem drenada de 2kg, 

devidamente lacrado, devendo ser considerado o peso liquido do  

produto drenado. A embalagem deve conter: data de validade, 

identificação da marca, número do lote, procedência, composição. 

PCT  180  

_ 

in  natura R$ 	50.00 R$ 	 9.000,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 34.188,80 



LOTE 13- AUMENTOS 08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM

VALIDADE 
PRIMERIA 

VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

CHARQUE: embalagem plástica de carne bovina, 15%gordura 80% de 

maturação, produto não transgênico, acondicionado em embalagem 

original de fábrica, pacote c/ 500 g, embalado 6 vácuo, constando 

externamente especificação do produto, informag6es do fabricante, 

data de embalamento e prazo de validade. 0 produto deverá ter 

registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

KG 200 Pacote com 500 gramas R$ 	 21,50 R$ 	 4.300,00 

2 

FILE DE PEIXE: congelado, temperatura de - 18°C. Características extras: 

sem vísceras, sem manchas, parasitas ou fungos. Acondicionado em saco 

plástico embalagem de 1 Kg transparente atóxico, embalado em caixa de 

papelão. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 

produto_ 

KG 300 Sacola plástica R$ 	 42,50 R$ 	 12.750,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 17.050,00 
LOTE 14-OVOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM

VALIDADE 
PRIMERIA 

VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

OVO DE GALINHA BRANCO: classe A, casca limpa, integra, sem manchas 

ou deformagaes e acondicionados em bandeja de papelão própria. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,  

procedência, informag5es nutricionais, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto e Registro no SIF, SISE ou SIM. 30X1 

CB  150 Cuba R$ 	 16,95 R$ 	 2.542,50 

2 

OVO DE GALINHA VERMELHO: integro sem manchas ou sujidades casca 

lisa pouco porosa resistente e formato característico, sem rachaduras ou  

deformidades cuba com 30 unidades 

CB  120 Cuba R$ 	 18,00 R$ 	 2.160,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 4.702,50 
LOTE 15-FRANGO INTEIRO E CORTES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

FRANGO INTEIRO: cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e 

sabor característico. Embalado em saco plástico, atóxico, limpo, não 

violado, resistente que garanta a integridade do produto até o momento 

do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informaçaes nutricionais, número de lote, 

data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e número 

do Registro no SIF, SISE ou SIM. 

KG 1.500 Embalagem apropriada R$ 	 10,95 R$ 	 16.425,00 



2 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: congelado com osso sem tempero: 

apresentar e consistência e características do produto e carnitenra, 

fornecer em embalagem original com até 02 kg, contendo todos os 

dados exigidos, como fabricante, data de fabricação e de validade, 

quadro de valores nutricionais  etc.  acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxica, resistente, peso liquido de 1 kg, contendo selo de 

inspeção do Orgão competente e data de embalagem 

kg 200 Bandeja de 01 kg R$ 	 21.80 R$ 	 4.360,00 

3 

PEITO DE FRANGO: sem osso, limpo, não temperado, congelado, 

proveniente de aves sadias, abatidas sob inspegão veterinária, 

apresentando cor e odor característicos, isento de vestígios de 

descongelamentos, cor esverdeada, ou qualquer substancia 

contaminante. acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, 

resistente, peso liquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação 

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

inspeção do órgão competente e data de embalagem. validade  minima  

de 06 meses a contar da data de embalagem. 

KG 300 Bandeja de 01 kg R$ 	 15.60 R$ 	 4.680,00 

4 

SALSICHA; TIPO  HOT DOG;  FRESCA COM CONDIMENTOS TRITURADOS 

E COZIDOS; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 KG: Mista 

(bovina e frango), apresentando-se em gomos uniformes, padronizados 

em 50g cada unidade, fresca refrigerada, embalados em sacos de 

polietileno transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, 

hermeticamente fechado, que garanta a integridade do produto até o 

momento do consumo, contendo 01 kg. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência,informações 

nutricionais com a data de validade e rotulagem de acordo com a 

legislação vigente. 0 produto deverá apresentar validade  minima  de 10 

(dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Peso 

liquido de 01 kg. 

KG 200 RS 	 17.60 R$ 	 3.520,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 28.985,00 
LOTE 16 - ALIMENTOS 09 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

ADOÇANTE (SUCRALOSE): Agua, sorbitol, conservadores: Acido 

benzóico, metilparbeno e edulcorantes artificiais, sucralose. NÃO 

CONTÉM  GLUTEN.  Embalagem de 200m1. 

UND 
dias 

 

120 
não  in  erior a 

180 
R$ 	62,00 R$ 	 7.440,00 

2 

ADOÇANTE (STÉVIA): Agua, sorbitol, conservadores: Acido benzóico, 

metilparbeno e edulcorantes artificiais, stévia. NA() CONTÉM  GLUTEN.  

Embalagem de 80 ml. 

UND 120 
não inferior a 

180 dias 
RS 	 6.85 R$ 	 822,00 



3  

ACHOCOLATADO: Produto contendo açúcar, cacau em pó, 

maltodextrina, minerais (cálcio e ferro) vitaminas, podendo conter 

emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e antioxidante ácido 

ascórbico. Contém glúten e pode conter traços de leite. Teor de sódio 

máximo de 30mg em porção de 20g. Embalagem aluminizada, plástica 

ou embalagem primária de polietileno atóxico e secundária de caixa de 

papelão, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informagOes nutricionais, número 

de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 20 de 

400g. 

FD  200 20 de 400 gr 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	75,00 R$ 	15.000,00 

.. 

4 

AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo extraído do milho. Embalagem de 

polietileno atóxico ou embalagem primária de polietileno atóxico e 

secundária de caixa de papelão e resistente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informaçôes 

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

Embalagem de 40x200g. 

CX 200 Cx com 40 pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	160,00 R$ 	32.000,00 

5 

FLOCOS DE AVEIA: Produto obtido através de processos tecnológicos 

adequados da semente sadia de aveia. Deve apresentar-se sob forma de 

aveia em flocos. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente ou embalagem primária de polietileno atóxico e 

embalagem secundéria de caixa de papelão resistente. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informaç6es nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade 

do produto. Embalagem de 200g. 

UND 300 Embalagem de 200 gr 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	 4,83 R$ 	 1.449,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 56.711,00 
LOTE 17- DOCES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VAUDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

BOMBON DE CHOCOLATE: embalagem com 1 kg, com dados de 

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

liculido 

PCT  800 Pacote 01 kg 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	48,95 R$ 	 39.160,00 

2 

BALAS MASTIGAVEIS: tipo caramelo, sem teor alcoólico, sabores 

diversos, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, xarope de glicose,  

gordura vegetal e sal, com aroma artificial; embalagem de 600 gr. 

PCT  2.000 Pacote com 400 gramas 
no inferior a 

180 dias 
R$ 	 8,10 R$ 	 16.200,00 

3 
BARRA DE CHOCOLATE: Chocolate em barra tipo branco ou preto, 

embalagem pesando aproximadamente 1 Kg. 
KG 300 Embalagem plástica 

no inferior a 

180 dias 
R$ 	38,00 R$ 	 11.400,00 



4 

GOIABADA ROTULADA  TABLET:  embalagem plástica. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 

validade, quantidade do produto. Pote plástico de polipropileno de 500g 

podendo ser do tipo geleia, pasta ou cremoso. 

UND 150 
Embalagem plástica 

transparente 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	 4,25 R$ 	 637,50 

5  

PIRULITO: sabores sortidos,  pct  de 600gr com 50 und, A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 

validade e quantidade do produto 

PCT  1000 
Pacote com 50 

unidades 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	 9,75 R$ 	 9.750,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 77.147,50 

LOTE 18-HIGIENE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VAUDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

SABÃO EM BARRA de 01 kg, com registro do Ministério da Saúde, 

químico responsável, validade  minima  de 24 meses a partir da entrega 

do produto, acondicionado em caixa de até 10 kg. 

CX 300 
Caixa de 10 und com 1 

kg cada 

Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 64.00 R$ 	 19.200,00 

2 

CREME DENTAL (180g), em pasta ou gel, sabor menta, contendo em sua 

composição: carbonato de cálcio e flúor entre 1.100 e 1.500 ppm, 

acondicionado em embalagem flexível original do fabricante c/ no 

mínimo 180g, constando externamente especificação do produto, 

informações do fabricante, marca comercial, procedência de fabricação 

e prazo de validade estampados na embalagem. 0 produto deverá ser 

certificado pela ABO - Associação Brasileira de Odontologia 

UND 2.500 
Embalagem tipo caixa 

com 01 unidades 

No inferior a 

180 dias 
R$ 	 8,50 R$ 	 21.250.00 

3 

SABONETE, 6 base de glicerina, c/ fragrâncias diversas e agradável, 

acondicionado em embalagem original de fábrica c/ peso aproximado de 

90g, contendo externamente especificação do produto, informações do 

fabricante, químico responsável, indicações, precauções de uso, data de 

fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. 0 produto 

deverá ter registro no Ministério da Saúde 

UND 2.500 
Embalagem plásticas 

com 01 unidade 

Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 2,95 R$ 	 7.375.00 

4  

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO G: (para uso geriátrico, pós-parto 

e incontinência urinária) - Cintura até 150 cm  Tam.  G peso acima de 70 

kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, gel 

polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 

polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 

impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. 

PCT  150 Embalagem plástica 
Não inferior a 

180 dias 

_ 

R$ 	 29,95 R$ 	 4.492,50 



5  

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO M: (para uso geriátrico, pós 

parto e incontinência urinária) - Cintura ate 140 cm  Tam.  M peso de 40 a 

70 kg, prática
' 
 anatômica e confortável com polpa de celulose, gel 

polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 

polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 

impressos todos os dados do fabricante, lote e validade 

PCT  150 Embalagem plástica 
Não inferior a 

180 dias 
RS 29,95 RS 4.492,50 

6  

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO P: (para uso geriátrico, pós-parto 

e incontinência urinária) - Cintura até 50 a 80 cm  —Tam.  P peso de 30 kg 

a 40 kg, pratica, anatômica, e confortável com polpa de celulose, gel 

polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 

polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar 

impressos todos os dados do fabricante, lote e validade 

PCT  150 Embalagem plástica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 29,95 RS 4.492.50 

7 

FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL G: antialérgica, fita ajustável, 

polpa de celulose, gel/flocos superabsorventes, acabamento com no 

mínimo 3 fios elastano, fitas reposicionaveis que permite abrir e fechar a 

fralda sem rasgar, formato anatômico, faixa frontal, cobertura interna 

de falso tecido micro perfurado, camada externa de polietileno e com  

barreira lateral antivazamento. TAMANHO GRANDE (G) Peso de 8kg a 

11kg - PACOTES COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES E NO MÁXIMO 30 

UNIDADES.Marcas de Referência:  Pampers,  Personalidade  Baby,  

Huggies, Pompom ou similares 

PCT  150 embalagem plastica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 11.95 RS 1.792,50 

8 

FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL M: antialérgica, fita ajustável, 

polpa de celulose, gel/flocos superabsorventes, acabamento com no 

mínimo 3 fios elastano, fitas reposicionáveis que permite abrir e fechar a 

fralda sem rasgar, formato anatômico, faixa frontal, cobertura interna 

de falso tecido micro perfurado, camada externa de polietileno e com  

barreira lateral antivazamento. TAMANHO MÉDIO (M) Peso de 5kg a 

8kg -PACOTES COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES E NO MÁXIMO 30 

UNIDADES. Marcas de Referência:  Pampers,  Personalidade  Baby,  

Huggies, Pompom ou similares. 

PCT  150 Embalagem plastica 
ias 

 

Não inferior a 

180 d 
1Z$ II  ,95 R$ 1.792,50 

9 

ESCOVA DENTAL INFANTIL: com cabeça pequena e arredondada; cerdas 

firmes e macias; embalada individualmente conforme praxe do 

fabricante trazendo externamente os dados de identificação e 

procedência 

UND 500 

_ 

Embalagem plástica 
Não inferior a 

RS 
180 dias  

2.50 R$ I )50.00 . 



10 

LSLOVA VENIAL AUULIA: com tormato  anatomic°,  conteccionada em 

material atóxico, com cabo em polipropileno, com no mínimo 150mm 

de comprimento e com largura da cabeça medindo entre 13 e 16mm. 

cerdas macias em  nylon,  polidas e arredondadas na cor natural, 

dispostas em quatro fileiras de tufos, retas, com cantos arredondados e 

contendo no mínimo 32 tufos. embalada individualmente conforme 

praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e 
nt-nr-orianria 

UND 50 Embalagem plástica 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 2,50 R$ 	 125,00 

11 

CREME DENTAL INFANTIL concentração máxima de 500 (quinhentos) 

ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar 

estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na 

formulação aceitos pelo ministério da saúde: monofluorsfosfato de 

sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados, 

acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas, 

conter o prazo de validade  

UND 250 Caixa com 01 unidade 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 7,10 R$ 	 1.775,00 

12 

SHAMPOO  INFANTIL: com a seguinte composição básica: betaina, 

tridecil, éter, sulfato de sódio, glicerina, lauril edta tetrass6dico, água e 

outros. acondicionado em frasco de no mínimo 350m1, com 

identificacio do produto marca do fabricante e validade. 

UND 48  Pet  com 01 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	13,95 R$ 	 669,60 

13 

CONDICIONADOR INFANTIL-condicionador para cabelo, com ceramidas, 

infantil - contendo no mínimo 350 (trezentos e cinquenta) ml - com 

identificação do produto, marca do fabricante e validade. 

UND 48  Pet  com 01 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	13,95 R$ 	 669,60 

14 

DESODORANTE DE AR  SPRAY:  400 m1/277g, a base de tri etileno glicol, 

diversos tipos de essência, registro no MS, validade  minima  de 08 meses 

a partir da data de entrega. 

UND 40  Spray  
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 3,85 R$ 	 154,00 

15 

ESPONJA PARA BANHO: medida aproximada de 115x77x23mm, em 

espuma, formato retangular aplicação higiene pessoal, embalagem com 

03 unidades. 

UND 30 
Embalagem com 03 

unidades 

Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 3,90 R$ 	 117,00 

16 

HASTE FLEXIVEL DE ALGODÃO: nas duas extremidades, caixa contendo 

75 unidades. Embalagem individual que contenha externamente dados 

de rotulagem conforme Portaria MSSVS, ri* 01 de 23/01/96. 

UND 50 Caixa com 75 unidades 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 2,75 R$ 	 137,50 

17 

POMADA PARA ASSADURA: composição: retinol (vitamina tubo 150,00 

a), no mínimo 5.000u.i; colecalciferol (vitamina d), no mínimo 900u.i; 

óxido de zinco, no mínimo 150mg; e excipientes. tubo de 45g. 

UND 50 Caixa com 01 unidade 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	27,85 R$ 	 1.392,50 



18 

ALGODÃO HIDRÓFILO 50G: feito com algodão 100% natural em 

camadas continuas em forma de rolo unidade 80,00 (manta), provido de 

papel apropriado em toda sua extensão. o algodão deverá apresentar 

aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou 

quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca (no mínimo 80% de 

brancura). embalado em saco plástico individual. 

UND 150 Caixa com 01 volume 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 4.35 R$ 	 652.5() 

19 

SABONETE NEUTRO: sem adição de álcool, hipoalergico, 

dermatologicamente testado, com propriedades reconhecidamente 

hidratantes, peso 90gr. Com  registro no ministério da saúde/ANVISA. 

UND 240 Pacote com 01 unidade 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 2.95 R$ 	 708,00 

20 

TALCO INFANTIL: produto destinado para crianças, auxiliar na 

higienização infantil, capacidade com 140g, dermatologicamente 

testado. 

UND 240 
Recipiente com 01 

unidade 

Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 22.95 RS 	 5.508.00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 78.046,20 

LOTE 19- HIGIENE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMER  IA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL  

1 

PAPEL HIGIÊNICO: com toque macio, super absorvente e resistente. 

Composição 100% fibras naturais. Embalagem: Contém no fardo 16 

pacotes com 4 rolos de 30m x 10cm cada. 

fardos 150 Fardo com 16 pacotes 
Não inferior a 

180 dias 
RS 	 85,00 R$ 	 12.750,00 

2 

PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL: SEM PERFUME, papel absorvente de 

primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor BRANCA, picotado, 

golfrado medindo 30m x 10 cm, embalagem com 04 unidades. 

pacotes 300 
Pacote com 04 

unidades 

Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 7.20 R$ 	 2.160,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 14.910,00 

LOTE 20- ALIMENTOS 10 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMER  IA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL  

1  

MILHO PIPOCA: de boa qualidade, beneficiado, polido, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informagOes nutricionais, 

número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do 

produto. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente  

(pct  com 500gr), fardo com 20 pacotes 

FD  48 Fardo com 20 pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	 75,00 R$ 	 3.600,00 



2 

COCO RALADO: desidratado, integral e SEM adição de açúcar. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

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

e quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, 

transparente ou aluminizada de 100g. 

UNO 100 
Embalagem plástica 

transparente 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	 2.10 R$ 	 210,00 

3 

LUTE DE COCO: caixa com 24 unidades, garrafa com 200m1, A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

fabricação, data de validade, quantidade do produto. 

CX 45 
Caixa com 24 unidades, 

garrafa com 200m1 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	62,00 R$ 	 2.790,00 

4  

MILHO BRANCO: de boa qualidade, beneficiado, polido, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do 

produto. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente de 

500g.embalagem de 500 gr., fardo com 20 pacotes. 

FD  48 Fardo com 20 pacotes 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	75,00 R$ 	 3.600,00 

5  
PROTEINA DE SOJA: texturizada, cor escura, embalagem pacote com 

400 g, fardo com 20 pacotes. 
FD  12 Fardo com 20 pacotes 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	175,00 R$ 	 2.100,00 

6 

UVA PASSA: preta ou branca, sem semente, livre de fungos; embalagem 

hermeticamente fechada e rotulada conforme legislação vigente, pacote 

contendo 01 kg 

KG 48 
Embalagem 

transparente 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	22,35 R$ 	 1.072,80 

7 

CREME DE LEITE TRADICIONAL tipo tetrapak embalagem de 200g (caixa 

c/ 27 unidade), As embalagens devem conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 

data de validade, quantidade de produto. 

CX 120 
Caixa com 27 

embalagem 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	98,00 R$ 	 11.760,00 

8 

FECULA DE MANDIOCA: goma natural, pá fino, branco, sem cheiro e 

sem sabor, é um carboidrato obtido da raiz da mandioca devidamente 

limpas, descascadas, trituradas, desintegradas, purificadas, peneiradas,  

centrifugadas, concentradas, desidratadas e secadas. embalagem de 01 

ke 

PCT  110 Pacotes de 01 kg 
não inferior a 

180 dias 
R$  

MAIONESE: A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 

data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. 

Embalagem olástica de 270g 

Embalagem com 270 

gramas 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	 2,95 R$ 	 236,00 



10 

FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO: enriquecido com ferro e acido fálico 

(Vitamina 59). A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 

data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. 

Embalagem de papel kraft branco/cores ou de polietileno de 1 kg. 

KG 1000 Fardo com 10 unidades  
n ão  inferior a

RS 
180 dias 

50,00 R$ 	 50.000,00 

11 

MASSA PRONTA PARA BOLO: sabores diversos, produto obtido da 

mistura de farináceos (podendo ser farinha de trigo, polvilho, araruta, 

amido de milho) com ovos,  Oleo  vegetal ou margarina ou manteiga, 

açúcar, leite pasteurizado, adicionado de fermento químico, sem  

conservantes químicos como pirofosfato acido de sódio, bicarbonato de 

sodio e sorbato de potássio. Adquirido de panificação, pronto para 

servir. Não podendo ser obtido de mistura pronta 400g 

PCT  200 Pacote com 400 gramas 
não i nf erior a 

180 dias 
R$ 	 7,50 R$ 	 1.500,00 

12 

FERMENTO BIOLÓGICO: Produto obtido de culturas puras de leveduras 

(Saccharomyces cerevisias), pó granulado, de cor clara, cheiro suave e 

característico. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedencia, informações nutricionais, número de lote, 

data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. 

Embalagem aluminizada a vácuo ou em sachês de lOg . 

UND 48 Pote plástico 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	 2.25 R$ 	 108,00 

13 

BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCALCIO E REGULADOR DE 

ACIDEZ: carbonato de cálcio. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

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

produto. Embalagem plástica ou metálica de 70gr. 

UND 48 Pacote de 70 gramas 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	 4.95 R$ 	 237,60 

14 

POLVILHO DOCE: amido de mandioca, utilizado para fabricação de pão 

de queijo e na panificação em geral para o preparo de biscoitos, tortas e 

bolos. Embalagem de 01 kg 

KG 220 
Embalagem plástica 

com 01kg 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	I 0.25 R$ 	 2.255,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 79.469,40 

- 
LOTE 21- ALIMENTO 11 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 



1 

MAGARINA VEGETAL:  Oleos  vegetais líquidos e interesterificados, com 

0% de gordura  trans,  podendo conter leite e/ou soro de leite em pó, 

enriquecidos de vitaminas e adicionada ou no de sal. Teor de sodio 

máximo 60mg e teor de lipídio mínimo 70% em porção de 10g. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 

fabricação, data de validade e quantidade do produto. embalagem de 

12X1 kg 

CX 1000 
Caixa com 12 potes 1 

KG 

não inferior a 

180 dias 
R$ 	 89.80 8$ 	 89.800,00 

-)  

MACARRÃO ESPAGUETE: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido  

folic°,  corantes naturais urucum e cúrcuma (açafrão). A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 

validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, 

resistente e transparente embalagem de 10x500gr 

FD  20 Fardo com 10 pacotes 
Não inferior a 

180 dias 
RS 	 35,00 R$ 	 700,00 

3  

MACARRÃO PARAFUSO: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido  

folic°,  corantes naturais urucum e cUrcuma (açafrão). A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 

validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, 

resistente e transparente de 500g. 

FD  20 Fardo com 10 pacotes 
Não inferior a 

180 dias 
R$ 	 39,00 R$ 	 780,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 91.280,00 

LOTE 22- SUCOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

SUCO CONCENTRADO: Sabor Goiaba, envasados em embalagens de 

500m1, com dados de identificação, data de fabricação e validade, com 

as seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de fruta 

com no minimo 45% do produto 

UND 200 Frasco 500m1 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	 4,95 R$ 	 990,00 

2 

SUCO CONCENTRADO: Sabor Acerola, envasados em embalagens de 

500m1, com dados de identificação, data de fabricação e validade, com 

as seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de fruta 

com no mínimo 45% do produto 

UND 200 Frasco 500m1 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	 4,95 R$ 	 990,00 

3 

SUCO CONCENTRADO: Sabor Maracujá, envasados em embalagens de 

500m1, com dados de identificação, data de fabricação e validade, com 

as seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de fruta 

com no mínimo 45% do produto 

UND 200 Frasco 500m1 
não inferior a 

180 dias 
R$ 	 4,95 R$ 	 990,00 



SUCO CONCENTRADO: Sabor Uva, envasados em embalagens de 500m1, 

com dados de identificação, data de fabricação e validade, com as 

seguintes especificaOes: Suco tropical; composto de polpa de fruta com 

no mínimo 45% do produto 

não inferior a 

180 dias 
5 R$ 	 990,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 3.960,00 

LOTE 23- ALIMENTOS 12 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM

VAUDADE 
PRIMERIA 

VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

CARNE BOVINA; DE PRIMEIRA QUAUDADE; (ALCATRA, CHÃ DE 

DENTRO, COXÃO MOLE, PATINHO, CONTRAFILÉ, FILÉ). Cortes: Inteira, 

iscas, moídas, cubos. Resfriada (02 a 72C), limpa, aspecto: próprio da 

espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie (vermelha 

brilhante ou púrpura) sem manchas esverdeadas, pardacentas ou de 

qualquer espécie, isenta de parasitos e larvas. Odor e sabor: próprio. 0 

percentual aceitável de sebo/gordura é de 10 (dez)%. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência. 

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

KG 500 
Inferior a 20 

dias 
R$ 	37,00 R$ 	 18.500,00 

2 

CARNE BOVINA; DE SEGUNDA QUALIDADE( PALETA, MUSCULOS, 

ASSÉM, COXÃO DURO, COSTELA, FRALDINHA): Cortes: Inteira, iscas, 

moídas, cubos. Resfriada (02 a 72C), limpa, aspecto: próprio da espécie, 

não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie (vermelha brilhante 

ou púrpura) sem manchas esverdeadas, pardacentasou de qualquer 

espécie, isenta de parasitos e larvas. Odor e sabor: próprio. 0 percentual 

aceitável de sebo/gordura é de 10 (dez)%. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência. número de lote, 

data de validade e quantidade do produto. 

KG 400 
ias 

 

Inferior a 2 

d 
R$ 	33,00 R$ 	 13.200,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 31.700,00 
LOTE 24- PAES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

PÃO TIPO  FRANCES,  Farinha de trigo, sal,  Oleo,  cor do miolo levemente 

creme, casca de cor dourada, brilhante e crocante de tamanho 

uniforme. Unidade de 50g. 

UND 5000 Saco para pães Do dia R$ 	 0.50 R$ 	 2.500,00 

2  

PÃO MASSA FINA, tipo cachorro quente, Farinha de trigo, sal, açúcar, 

Oleo,  casca de cor dourada, miolo macio, levemente adocicado e 

tamanho uniforme. Unidade de 50g. 

UND 7000 Saco para  loges  Do dia R$ 	 0,50 R$ 	 3.500,00 



3 

PAO DOCE: Farinha de trigo e/ou mistura de outras farinhas, fermento 

biológico, pode conter ovos, óleo e/ou margarina, sal, açúcar, leite e 

tamanho uniforme. Sabor doce, podendo conter calda doce e coco 

ralado. Unidade de 5QA, 

UND 5000 Saco para p5es Do dia R$ 	 0,50 R$ 	 2.500,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 8.500,00 

LOTE 25- LIMPEZA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIME RIA 
VAUDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

ÁLCOOL COMUM: 92,8°, embalagem em plástico resistente com 1 litro, 

uso doméstico, registro no Ministério da saúde, validade  minima  de 12 

meses a partir da data de entrega (cx. com 12und. de 01  It  cada) 

CX 100 
Cx. com 12und. de 011t. 

cada 
R$ 	128,00 R$ 	 12.800,00 

2 

ÁLCOOL ETÍLICO: hidratado 70% solução, liquido límpido, incolor, volátil 

e de odor característico, embalagem primaria em frascos cilkados, 

rotulados, transparentes, de material polietileno, de alta densidades, 

frasco de 1 litro, caixa com 12 unidades de 1 litro. 

CX 100 
cx. com 12und de 01  It.  

cada 
R$ 	115,00 R$ 	 11.500,00 

3 

ÁLCOOL GEL ANTISÉPTICO 70%: frasco de 500 ml, antisséptico, 

hidratação por compostos umectantes, extra proteção da  Aloe  Vera. t 

indicado para a proteção e o cuidado das mios, de características físico 

químicas, PH 100%; 6,8 — 7,0, aparência e odor: transparente, odor 

característico, densidade: 0,880 — 0,890 g/cm3, viscosidade: 8,000 — 

10,000 CPs (Viscosimetro FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  5/20 RPM. 

Temperatura 202 a 252, solubilidade na agua: 100%, diluição: Pronto 

para usar. Sem diluir. Volátil: Fragrância Volátil. Teor de Ativos 

UND 1000 Frasco de 500 ml R$ 	12,90 R$ 	 12.900,00 

.. 

4 

AGUA SANITARIA: composição: hipoclorito de sódio e agua; principio 

ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p. frasco de 

1000 ml, validade  minima  de 12 meses, a partir da data de entrega. (cx. 

com 12und de 1000 ml cada) 

CX 100 
cx. com 12 und. de 

1000 ml cada 
R$ 	42,00 R$ 	 4.200,00 

5 DESINFETANTE: germicida/ bactericida (cx. com 12und de 01  It  cada) CX 100 
cx. com 12 und. de 01  It  

cada 
R$ 	54,00 R$ 	 5.400,00 

6 

DESINFETANTE UMECTANTE: extra proteção da  Aloe  Vera. t indicado 

para a proteção e o cuidado das mãos, de características físico-químicas, 

PH 100%; 6,8 — 7,0, aparência e odor: gel verde transparente, odor 

característico, densidade: 0,880 — 0,890 g/cm3, viscosidade: 8,000 — 

10,000 CPs (Viscosimetro FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  5/20 RPM. 

Temperatura 202 a 252, solubilidade na agua: 100%, diluição: Pronto 

para usar. Sem diluir. Volátil: Fragrância Volátil. Teor de Ativos: Acima 

de 10%. Frasco com 2It 

UND 80 frasco com 2 litros R$ 	 8.95 R$ 	 716,00 



7 
DESODORANTE DE AMBIENTE: 400mI/277g cheirinho de talco, lavanda 

(caixa c/ 12 und) 
CX 30 caixa c/ 12 und RS 	136.09 R$ 	 4.080,00 

8 

ÁLCOOL GEL ANTISÉPTICO 70%: galgo de 05 litros, antisséptico, 

hidratação por compostos umectantes, extra proteçgo da  Aloe  Vera. É 

indicado para a proteção e o cuidado das mios, de características físico 

químicas, PH 100%: 6,8 —7,0, aparência e odor: gel verde transparente, 

odor característico, densidade: 0,880 — 0,890 g/cm3, viscosidade: 8,000 

—10,000 CPs (Viscosimetro FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  5/20 RPM. 

Temperatura 20° a 25°, solubilidade na agua: 100%, diluiggo: Pronto 

para usar. Sem diluir. Volátil: Fragrância Volátil. Teor de Ativos 

UND 120 Galgo 05 litros R$ 	142,89 R$ 	 17.146,80 

TOTAL DO LOTE R$ 	 68.742,80 

LOTE 26 - EPI'S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIME RIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

LUVA  LATEX  NATURAL FORRADA: palma antiderrapante, (par) forma 

anatômica, 23 espessuras média 0,55mm, comprimento 300mm, alta 

resistência, 

UND 48 
Embalagem plástica 

transparente 
R$ 	 5.95 R$ 	 285,60 

2 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL: em limpeza e Higienizaggo c/ interior 

forrado e palma antiderrapante, tamanho G 
UND 48 

Embalagem plástica 

transparente 
R$ 	 5,95 R$ 	 285,60 

3 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL: em limpeza e higienizaggo c/ interior 

forrado e palma antiderrapante, tamanho M 
UND 48 

Embalagem plástica 

transparente 
RS 	 5,95 R$ 	 285,60 

4 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL: em limpeza e higienizaçgo c/ interior 

forrado e palma antiderrapante, tamanho P 
UND 48 

Embalagem plástica 

transparente 
RS 	 5,95 R$ 	 285,60 

5 

LUVAS DESRCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTEO NÃO CIRÚRGICO:  latex  

de borracha natural, com p6 bioabsorvivel, tipo Medix Tamanho P (caixa 

com 100 unidades1 

CX 50 
Caixa com 100 

unidades 
RS 	45,00 R$ 	 2.250,00 

6 

LUVAS DESRCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTEO NÃO CIRÚRGICO:  latex  

de borracha natural, com pó bioabsorvivel, tipo Medix Tamanho M 

(caixas com 100 unidades) 

CX 50 
Caixa com 100 

unidades 
R$ 	45.00 R$ 	 2.250,00 

7 

LUVAS DESRCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTEO NÃO CIRURGICO:  latex  

de borracha natural, com pó bioabsorvivel, tipo Medix Tamanho G 

(caixas com 100 unidades) 

CX 100 
Caixa com 100 

unidades 
R$ 	45,00 R$ 	 4.500,00 

8 
MASCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL: com elástico tripla (cx. com 50 

unidades) 
CX 100 Caixa com 50 unidades RI; 	80.91) RS 	 8.000,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 18.142,40 
LOTE 27 - LIMPEZA 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 



1 
DESODORANTE PARA VASO SANITARIO: em pedra com cheirinho de 

talco, lavanda, de 35 g (caixa c/ 12 und) 
CX 20 caixa c/ 12 und R$ 	35,00 R$ 	 700,00 

2 
DETERGENTE UQUIDO: biodegradável, com excelente ação 

desengordurante, neutro e  clean  (cx com 12 und de 500 ml cada) 
CX 50 

caixa com 12 und de 

500 ml cada 
R$ 	30,00 R$ 	 1.500,00 

3 
DETERGENTE DESENGORDURANTE: para limpeza de fragrância e 

equipamentos, tipo vela, frasco de 1  It  
UND 80 frasco com 1 litro R$ 	 8,95 R$ 	 716,00 

4 SABÃO EM BARRA: (caixa de 10 und com 1 kg cada) CX 300 
caixa de 10 und com 1 

kg cada 
R$ 	64,00 R$ 	 19.200,00 

5 ESPONJA DE  LA  DE AÇO: (Pacote de 60 g) UND 150 pacote com 60 gramas R$ 	 2,25 R$ 	 337,50 

6  

SACO  PLASTIC°  PRET0,100 LITROS: suportando peso de 6 kg, 

confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente 

com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes 

contendo 5 unidades. 

PCT  500 
pacote com 05 

unidades 
R$ 	 - R$ 	 - 

7 

SACO  PLASTIC°  PRETO, 200 LITROS: suportando peso de 6 kg, 

confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente 

com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes 

contendo 5 unidades. 

Pa 500 
pacote com 05 

unidades 
R$ 	 4,35 R$ 	 2.175,00 

8  

SACO PLÁSTICO PRETO, 30 LITROS: suportando peso de 6 kg, 

confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente 

com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes 

contendo 10 unidnle_s, 

PCT  500 
pacotes com 010 

unidades 
R$ 	 4,35 R$ 	 2.175,00 

9  

SACO PLÁSTICO PRETO, 20 LITROS: suportando peso de 6 kg, 

confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente 

com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes 

contendo 10 unidades 

PCT  500 
pacotes com 10 

unidades 
R$ 	 4,35 R$ 	 2.175,00 

10  

SACO PLÁSTICO PRETO, 50 LITROS: suportando peso de 6 kg, 

confeccionado em polietileno (não reciclado) impermeável, resistente 

com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes 

contendo 10 unidades. 

PCT  500 
pacotes com 10 

unidades 
R$ 	 4,35 R$ 	 2.175,00 

11  
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE: transparente reforçado, capacidade 

2KG — pacote com 100 unidades. 
PCT  1000 

pacote com 100 

unidades 
R$ 	 7,35 R$ 	 7.350,00 

12 SODA CAUSTICA: (lata de 01kg)  LT  50 lata de 01 kg R$ 	15,75 R$ 	 787,50 

13 

ESPONJA DUPLA FACE PARA UMPEZA: confeccionada em manta não 

tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d'água, 

impregnada com mineral abrasivo e aderida 6 espuma de poliuretano 

com bactericida, espuma de cor amarela e fibra de cor verde. 

UND 180 embalagem plástica R$ 	 0,95 R$ 	 171,00 

14 
SACO ALVEJADO Para Limpeza dimens6es (60x80 cm), panos 

confeccionados em 100% de Algodão p/ pano de chão 
UND 1.000 . pacote com 01 unidade R$ 	 6,89 R$ 	 6.890,00 



15 
LIMPA VIDRO LIQUIDO: pulverizador, levemente perfumado. Constando 

data de fabricação não superior a trinta dias. Embalagens de 500 ml 
UND 25 embalagem de 500 ml RS 	 18,75 R$ 	 468,75 

16 

LIMPA ALUMINIO: a 	base 	de 	acido sulfônico, condicionado 	em 

frasco plástico contendo 500m1, com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Unidade. 

UND 240 frasco com 500m1 RS 	 2.95 R$ 	 708,00 

17 

VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO: com cabo e estrutura em 

plástico maciço, medindo o cabo aproximadamente 25 cm, altura do 

pincel medindo aproximadamente 9 cm e diâmetro aproximado de 8 cm 

com cerdas firmes de  nylon,  formato arredondado e com suporte para a 

vassourinha, com selo contendo dados do fabricante e marca do 

nroduto 

UND 24 RS 	 12.25 R$ 	 294,00 

18 
ESCOVA OVAL PARA LAVAR ROUPA: com base de madeira ou plistico, 

tamanho aproximadamente de 13 X 6,5cm 
UND 32 R$ 	4,35 R$ 	 139,20 

19 LUSTRA MOVEIS: (200m1) UND 120 frasco 200m1 R$ 	7,95 R$ 	 954,00 

20 PALHA DE  /KO:  (pacote c/ 14 und de 25g cada)  FD  
_ 

25 
pacote com 14 

unidades 
R$ 	22.00 R$ 	 550,00 

21 PA PALASTICA: p/ lixo c/ cabo curto e largura  minima  de 21 cm UND 25 R$ 	28,60 R$ 	 715,00 

22 VASSOURA DE CIPÓ: com cabo de 1,5 mts UND 72 R$ 	13,50 R$ 	 972,00 

23 RODO JACARE: médio de armação plástica borracha dupla 40 cm UND 45 40 cm R$ 	39,00 R$ 	 1.755,00 

24 RODO JACARE: pequeno de armação plástica (borracha dupla) 30 cm UND 45 30 cm R$ 	37,00 R$ 	 1.665,00 
_ 

25 
CABO DE MADEIRA: revestido em plástico com Rosca 1,50 m, 

compativel com diversos rodos, vassouras,  mops,  escovas, rolos 
UND 50 R$ 	8,00 R$ 	 400,00 

26 

LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO: composição: butilglicol, 

metassilicato de sódio, fosfato trissOdico, sinergista, tensoativo não 

iOnico conservante e agua, fragrância: floral,  marine  ou pinho, frasco de 

500 ml, contendo: identificação, marca do fabricante, data de 

fabricação, lote, prazo de validade e peso liquido. 

UND 80 frasco de 500m1 R$ 	 8.35 R$ 	 668,00 

27 PANO DE PRATO: (unidade de 36 cm x 62 cm cor único branco). UND 300 R. 	 9,50 R$ 	 2.850,00 

28 AVENTAL FLANELADO:  tam.:  42cm X 63 cm UND 48 R$ 	13,85 R$ 	 664,80 

29 
PALITOS DE FOSFORO: 40 palitos pacote com 10 caixas, com certificação 

do INMETRO. 
CX 24 pacote com 10 caixas R$ 	4,50 R$ 	 108,00 

30 REGULADOR DE GAZ PARA FOGÃO: c/mangueira 80 cm UND 12 RI; 	52.75 R$ 	 633,00 

31 FLANELA: (pega de 39cm x 59 cm cada) UND 200 R$ 	4,75 R$ 	 950,00 

32 COADOR DE CAFÉ: (pano) UND 24 R$ 	5,40 R$ 	 129,60 



33 

PAPEL TOALHA: extra branco, fabricados com 100% celulose virgem de 

altíssima qualidade, com alta absorç5o e resistência ao úmido, 

acondicionados em embalagens de papel  Kraft,  práticas e seguras,  

interfoliado com 2 dobras com 50 folhas de 22x 20 cm, embalagem com 

02 rolos 

PCT  400 R$ 	 6,85 R$ 	 2.740,00 

34 
PAPEL ALUMINIO: rolo de 30 cm x 7,5m. Para embalagem e preparo de 

alimentos. 
RL 80 rolo R$ 	 7,80 R$ 	 624,00 

35  
FILTRO DE PAPEL: n2 103 para coar café em p6. Embalagem com 30 

unidades. 
PCT  50 

embalagem com 30 

unidades 
R$ 	 3.95 R$ 	 197,50 

36 
FILME PLASTICO: (Rolopac), de  PVC  transparente e esticável, nas 

dimensões; 28cm x 15m. 
RL 80 rolo R$ 	 4,85 R$ 	 388,00 

37  

BALDE PLASTICO: 30 litros c/ carro tubular e espremedor metálico p/ 

mop  úmido, aço vertical, rodas de 3 polegadas. Medidas: 58 cm x 43 

cm x 92cm. 

UND 30 R$ 	320,00 R$ 	 9.600,00 

38 BALDE PLASTICO: reforçado capacidade (20  Its)  UND 100 R$ 	18,50 R$ 	 - 

39 
ESQUEIRO DESCARTAVEL: certificado, pelo INMETRO, chama comum, 

alta duraçêo, cores sortidas 
UND 24 R$ 	 4.85 R$ 	 116,40 

40 LIXEIRA: (pequeno) de 30 cm de altura UND 40 R$ 	 8.50 R$ 	 340,00 

41 
LIXEIRA: com capacidade de 20 litros, com tampa vai e vem, na cor 

branca 
UND 40 R$ 	22,85 R$ 	 914,00 

42 
LIXEIRA: em polipropileno com pedal e tampa, capacidade 30 litros na 

cor branca ou azul. 
UND 36 R$ 	31,25 R$ 	 1.125,00 

43 LIXEIRA: grande c/ tampa 60115 UND 40 R$ 	39,80 R$ 	 1.592,00 

44 
SABÃO EM P15: embalagem em caixa de papel, 500 gr, caixa com 24 

unidades 
CX 48 caixa com 24 unidades R$ 	130,00 R$ 	 6.240,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 84.853,25 

LOTE 28- DESCARTAVEIS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
COPO DESCARTAVEL DE 50 ML: (pacote c/ 100 und), caixa com 50 

pacotes 
CX 80 caixa com 50 pacotes R$ 	115.00 R$ 	 9.200,00 

2 
COPO DESCARTAVEL DE 180 ML (pacote c/ 100 und), caixa com 25 

pacotes 
CX 120 caixa com 25 pacotes R$ 	84.00 R$ 	 10.080,00 

3 
COPO DESCARTAVEL DE 500 ML (pacote c/ 100 und), caixa com 25 

pacotes 
CX 120 caixa com 25 pacotes R$ 	183,00 R$ 	 21.960,00 

4 
COPO DESCARTAVEL DE 300 ML (pacote c/ 100 und), caixa com 25 

pacotes 
CX 120 caixa com 25 pacotes R$ 	145,00 R$ 	 17.400,00 

5  
COLHER PARA SOBREMESA: plástico com aproximadamente 14 cm, 

pacote com 50 und. 
PCT  500 pacote com 50 und. R$ 	 4,50 R$ 	 2.250,00 



6  
COLHER PARA REFEIÇÃO: plástico descartável, com aproximadamente 

17 cm (pacote c/ 10 und) 
PCT  500 pacote c/ 10 und R$ 	 1,95 R$ 	 975,00 

7  
GARFO PARA REFEIÇÃO: plástico descartável com 17 cm (pacote c/ 50 

und) 
PCT  500 pacote c/ 50 und R$ 	 4,50 R$ 	 2.250,00 

8 
GARFO PARA SOBREMESA: plástico descartável, com 12 cm, pacote 

com 50 unidades 
UND 500 pacote c/ 50 und R$ 	 4,50 R$ 	 2.250,00 

9  
PRATO REDONDO: plástico descartável, raso, capacidade 500 ml  (pct  

com 10 und) 
PCT  500 pacote com 10 und R$ 	 5,10 R$ 	 2.550,00 

10  
PRATO REDONDO: plástico descartável, fundo, capacidade 500 ml  (pct  

com 10 und) 
PCT  500 pacote com 10 und R$ 	 5,10 R$ 	 2.550,00 

11 PRATO REDONDO: plástico descartável, raso com 15 cm  pct  com 10 und  PCT  500 pacote com 10 und R$ 	 5,10 R$ 	 2.550,00 

12 

GUARDANAPO DESCARTAVEL: tamanho 20CM x 21 cm, extra branco, 

sem estampa e  PCT  600 100% de fibras naturais, pacote com 100  

unidades. 

PCT  250 pacote com 100 und RS 	 4.75 R$ 	 1.187,50 

13  
PRATO REDONDO: plástico descartável, fundo com 15 cm  pct  com 10 

und 
PCT  500 pacote com 10 und R$ 	 5.111 R$ 	 2.550,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 77.752,50 

LOTE 29 - UTENSILIOS 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  MEDIA  UNIT.  

1 ASSADEIRA REDONDA DE VIDRO:  tam:  26,4 x 5,8 cm UND 6 R$ 	58.90 R$ 	 353,40 

2 ASSADEIRA QUADRADA DE VIDRO:  tam:  28 x 23,5 x 6,5 cm UND 6 R$ 	96.00 R$ 	 576,00 _ 
3 ASSADEIRA RETANGULAR:  tam:  39,5 x23,5 x 5,2 cm UND 8 R$ 	11100 R$ 	 880,00 

4 
BANDEIJA EM INOX: com 6 repartições aplicação para refeição material 

ago  inoxidável forma retangular lisa 
UND 300 R$ 	85,80 R$ 	 25.740,00  

5 BICOS PARA CONFEITAR BOLO: UND 20 R$ 	38,90 R$ 	 778,00 

6 
CALDEIRÃO DE ALUMINIO 19 I: n° 30 30cm de diâmetro, 26 cm de 

altura 
UND 6 R$ 	225.00 R$ 	 1.350,00 

7 
CALDEIRÃO DE ALUMINIO 38 I: n2  38 38cm de diâmetro, 34 cm de 

altura 
UND 6 R$ 	345,00 R$ 	 2.070,00 

8 CALDEIRÃO DE ALUMINIO 45 I: n° 40 40cm de diâmetro, 36cm de altura UND 6 R$ 	398.00 R$ 	 2.388,00 

9 
CALDEIRÃO DE ALUMINIO 95 I: n° 50 50cm de diâmetro, 48 cm de 

altura 
UND 6 R$ 	489,60 R$ 	 2.937,60 

10 CHALEIRA DE ALUMINIO: capacidade para 2 litros UND 4 R$ 	58.90 R$ 	 235,60 

11 
CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS: tipo potes para armazenar 

alimentos 3,5 I 
JG 12 R$ 	32.85 R$ 	 394,20 

12 
CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS: tipo potes para armazenar 

alimentos 5,5 I 
JG 12 RS 	49,90 R$ 	 598,80 



13 
CONJUNTO DE VASILHAS PIASTICAS: tipo potes para armazenar 

alimentos 8 I 
JG 12 R$ 59,85 R$ 718,20 

14 
CONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS: tipo potes para armazenar 

alimentos 1.751 
JG 12 R$ 30,95 R$ 371,40 

- 

15 CUSCUZEIRA GRANDE: em alumínio tipo industrial 26 litros com tampa UND 8 RI; 112,00 R$ 896,00 

16 CUSCUZEIRA MEDIA: em alumínio com tampa UND 8 R$ 85.00 R$ 680,00 

17 FORMA GRANDE: em alumínio  tam.:  50 x 30 x 5 cm UND 25 R$ - . 	R$ 

18 FORMA PARA BOLO: 35 cm de diâmetro UND 20 R$ 44,30 R$ 886,00 

19 FORMA PARA CANUDINHO: UND 100 R$ 5,20 ' R$ 520,00 

20 FORMA PARA EMPADA: UND 100 R$ 5,20 R$ 520,00 

21 FORMA PARA PUDIM: UND 12 R$ 89,7() R$ 1.076,40 

22 FRIGIDEIRA  ANTI-ADERENTE: UND 12 R$ 45,30 R$ 543,60 

23 PANELA COMUM EM ALIMENTO: capacidade 41 litros UND 6 R$ 149,85 R$ 899,10 

24 PANELA COMUM EM ALIMENTO: capacidade 52,11itros UND 6 R$ 285,90 R$ 1.715,40 

25 PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (02  Its)  UND 4 R$ 59.70 R$ 238,80 

26 PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (03  Its)  UND 4 R$ 68,75 R$ 275,00 

27 PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (101ts) UND 	_ 4 R$ 132,20 R$ 528,80 

28 PANELA DE PRESSÃO: com selo do !METRO (5  Its)  UND 6 R$ 92,85 R$ 557,10 

29 PANELA DE PRESSÃO: com selo do IMETRO (7 ,51ts) UND 6 R$ 102,85 R$ 617,10 

30 

PANELA DE PRESSÃO: capacidade 20 litros, linha industrial, com válvula 

de  silicone,  cabos especiais (baquelita) resistente a alta temperatura e 

_dispositivo de segurança com selo do IMETRO 

UND 6 R$ 336,25 R$ 2.017,50 

31 PANELA DE PRESSÃO: capacidade de 4,5 litros. UND 12 R$ 79,20 R$ 950,40 

32 PANELA TIPO CAÇAROLA: de 2 litros UND 12 R$ 112,95 -R$ 1.355,40 

33 PANELA TIPO CAÇAROLA: de 4 litros UND 12 R$ 132,90 R$ 1.594,80 

34 PANELA TIPO CAÇAROLA: de 7 litros UND 12 R$ 178,00 R$ 2.136,00 

35 LEITERA GRANDE: em alumínio com tampa, capacidade 10 I UND 6 R$ 133,75 R$ 802,50 

36 BORRACHA PARA PANELA PRESSÃO 7,5Its UND 24 R$ 7,90 R$ 189,60 

37 ESCORREDOR DE MACARRÃO DE ALUMINIO: UND 10 R$ 65.00 R$ 650,00 

38 

ABRIDOR: de lata e de garrafa manual, em alumínio, linha domestica, 

embalagem lacrada, com selo contendo composição e informação de 

fabricante estampada na peça 

UND 12 R$ 10,75 R$ 129,00 

39 AMASSADOR DE ALHO: UND 12 R$ 16.90 R$ 202,80 

40 CILINDRO DE ALUMINIO: UND 6 RS 225,00 R$ 1.350,00 



41 

CORTADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL: com  tripe  base de alumínio 

injetado pintura fostalizada lâminas de  ago  inox altura do  tripe  de 70 a 

80cm 

UND 4 R$ 	320,00 R$ 	 1.280,00 

42 
ESCORREDOR DE PRATO INOX: material  ago  inoxidável suporte para 

talheres capacidade  minima  para 40 pratos medindo 60 x50 cm (AXC) 
UND 8 R$ 	440,00 R$ 	 3.520,00 

43 ESCUMADEIRA DE INOX: em tela arame industrial UND 6 R$ 	10,85 R$ 	 65,10 

44 ESCUMADEIRA DE INOX: - diâmetro de 10 cm e 30 cm de cabo UND 8 R$ 	17,95 R$ 	 143,60 

45 ESPATULA DE INOX: perfurada, 25cm de cabo UND 12 R$ 	10,85 R$ 	 130,20_ 

46 
FUNIL ADAPTADOR PARA GARRAFA TERMICA: para ser usado 

diretamente na garrafa, fabricado em 100 poliestirenos de alto impacto. 
UND 6 R$ 	 8,95 R$ 	 53,70 

47 FUNIL PARA SUPORTE: n°103, para filtro de café. UND 8 R$ 	 6,95 R$ 	 55,60 

48 
LATA PARA MANTIMENTOS: conjunto com 5 pegas, com tampa, com 

tamanho aproximado de 5L, 41„, 3L, 2L, 1L. 
UND 12 R$ 	 87,50 R$ 	 1.050,00 

49 RALADOR: material inox 4 faces, aplicag5o alimentos UND 6 R$ 	24,95 R$ 	 149,70 
_ 

50 TABULEIRO: grande em alumínio - dimensões 0,4 x 0,7 x 0,04 (LxCxA) UND 8 R$ 	49,80 R$ 	 398,40 

51 TABULEIRO: grande em alumínio - dimensões 0,4 x 0,7 x 0,08 (LxCxA) UND 8 R$ 	45,80 R$ 	 366,40 

52 
TÁBUA: em polipropileno, para cortar carnes ou legumes, formato 

retan_gular, medindo 45 x 24 cm 
UND 6 R$ 	57,95 R$ 	 347,70 

53 BACIA EM PLASTICO: redonda reforçada capacidade 301 UND 12 R$ 	38,00 R$ 	 456,00 

54 BACIA EM PLASTICO: redonda reforçada capacidade 501 UND 12 R$ 	45,00 R$ 	 540,00 

55 BACIA DE ALUMINIO: reforçado. (N5. 40) UND 6 R$ 	77,50 R$ 	 465,00 

56 BACIA DE ALUMINIO: reforçado. (N5. 50) UND 6 R$ 	203,90 R$ 	 1.223,40 

57 BACIA EM PLASTICO: com capacidade de 10 litros UND 20 R$ 	16,50 R$ 	 330,00 

58 BACIA EM PLASTICO: com capacidade de 2,5 litros UND 12 R$ 	 5,50 R$ 	 66,00 
- 

59 BACIA EM PLASTICO: com capacidade de 4,6 litros UND 12 R$ 	 9,80 R$ 	 117,60 

60 
CAIXA ISOPOR: com tampa, espessura do isopor de 2,5cm a 3 cm 

tamanho 30 x 60 x 50 m, capacidade média de 67,92 litros 
UND 100 R$ 	89,60 R$ 	 8.960,00 

61 CAIXA TERMICA: de 50 litros UND 50 R$ 	71,50 R$ 	 3.575,00 

62 
GARRAFA TERMICA: inquebrável 2,21, ampola e corpo em aço 

inoxidável, sistema pressgo, base giratória. (Marca Invicta ou superior). 
UND 24 R$ 	345,00 R$ 	 8.280,00 

63 GARRAFA TERMICA: inquebrável 5L UND 16 R$ 	 38,70 R$ 	 619,20 

64 

GARRAFA TERMICA, com corpo externo em polipropileno, ampola com 

capacidade para 011itro, com fechamento em rosca, alça fixa em 

polipropileno azul. 

UND 18 R$ 	 25.95 R$ 	 467,10 



65 

GARRAFA TERMICA: com corpo externo em polipropileno, ampola com 

capacidade para 03 litros, com fechamento em rosca, alga fixa em 

polipropileno. 

UND 12 R$ 	 38.85 R$ 	 466,20 

66 

GARRAFA TERMICA: com corpo externo em polipropileno, ampola com 

capacidade para 500 ml, com fechamento em rosca, alça fixa em 

polipropileno. 

UND 12 R$ 	31,15 R$ 	 373,80 

67 PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (05  Its)  UND 4  RS 	93,90 R$ 	 375,60 

TOTAL DO LOTE R$ 	 94.597,80 

LOTE 30 - UTENSILIOS 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
EMBALAGEM 

PRIMERIA 
VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 COPO DE ALIMINIO: capacidade de 200 ml UND 100 R$ 	 7,80 R$ 	 780,00 

2 COPO DE VIDRO: 180m1 UND 200 R$ 	 1,60 R$ 	 320,00 

3 COPO DE VIDRO tipo americano 200 ml UND 200 R$ 	 2,75 R$ 	 550,00 

4 COPO EM INOX: 200 ml UND 100 R$ 	 9.85 R$ 	 985,00 

5 CONCHA: de servir (alumínio batido) UND 24 R$ 	 8,95 R$ 	 214,80 

6 CONCHA: em inox para sopa ou feijão diâmetro 9cm e 30cm de cabo UND 12 R$ 	 8.95 R$ 	 107,40 
_ 

7 FACA: de  ago  inox. (Tamanho n9.. 12) UND 100 R$ 	14,85 R$ 	 1.485,00 

8 FACA: de mesa, Fabricada em  ago  inox UND 150 R$ 	 7,95 R$ 	 1.192,50 

9 FACA: de serra com cabo plástico refeição UND 100 R$ 	 5,95 R$ 	 595,00 

10 
FACA: em inox - Faca de carne profissional 6" (Lamina 15 cm) tipo 

peixeiré, cabo branco em polipropileno ponta arredondada 
UND 12 R$ 	22,85 R$ 	 274,20 

11 
FACA: em inox - Faca de carne profissional 8" (Lamina 20 cm) tipo 

peixeira, cabo branco em pol[propileno ponta arredondada 
UND 12 R$ 	18,90 R$ 	 226,80 

12 FACA: para pão em  ago  inox UND 18 R$ 	 28,50 R$ 	 513,00 

13 GARFO: médio, material inox. UND 150 R$ 	 5.95 R$ 	 892,50 

14 GARFO: com cabo de plástico refeição UND 100 R$ 	 6.10 R$ 	 610,00 

15 GARFO: bidente em inox -  comp.  aproximado 35 cm UND 12 R$ 	 8.95 R$ 	 107,40 

16 JARRA: de Plástico com tampa (01  It)  UND 24 R$ 	12,95 R$ 	 310,80_ 

17 JARRA: de vidro com tampa (01  It)  UND 24 R$ 	17,80 R$ 	 427,20_ 

18 
JARRA: em inox com tampa - capacidade 1, 51 com aparador para gelo 

com alga aplicação agua e suco 
UND 12 R$ 	59,80 R$ 	 717,60 

19 
JARRA EM INOX COM TAMPA: capacidade 51com aparador para gelo 

com alga aplicação agua e suco 
UND 12 R$ 	95,80 R$ 	 1.149,60 

20 
JARRA PLASTICA: capacidade para 4,0 litros, dimensEies (cm): (larg.)16,0 

x  (alt.)  26,0cm, Tampa hermética, cor azul, Material leve e durável. 
UND 12 R$ 	78.00 R$ 	 936,00 



21 PRATO FUNDO: de louça para refeição branco UND 200 R$ 	8,30 R$ 	 1.660,00 
22 PRATO RASO: de louça para refeição branco UND 200 R$ 	8,30 R$ 	 1.660,00 

23 
TAÇA DE VIDRO: para água - com 260 ml, diâmetro de boca de 65 mm, 

altura 112 mm (medidas aproximadas) 
UND 200 R$ 	 11,25 R$ 	 2.250,00 

24 XICAFtA DE LOUÇA: para café com pires (180 ml) UND 100 R$ 	18,95 R$ 	 1.895,00 
25 COLHER GRANDE: em inox -comprimento aproximado de 50cm UND 42 R$ 	8,95 R$ 	 375,90 
26 COLHER DE CHÁ: inox (5g) UND 150 R$ 	5,85 R$ 	 877,50 

27 COLHER DE SOPA: de mesa, material inox UND 150 R$ 	6,20 R$ 	 930,00 

28 Colher em cabo de plástico refeição UND 120 R$ 	5,70 R$ 	 684,00 

TOTAL DO LOTE R$ 	 22.727,20 
TOTAL DOS LOTES R$ 1.540.517,65 



LOTE 01-AGUA-BEBIDAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO  DID  EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 AGUA MINERAL: sem gás, embalagem de 300 ml, em garrafa plástica, pacote com 24 unidades PACOTE 500 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias R$ 30,00 R$ 15.000,00 

2 AGUA MINERAL: sem gás, embalagem de 200 ml, em copo plástico, pacote com 48 unidades PACOTE 500 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias R$ 24,00 R$ 12.000,00 

3 AGUA MINERAL: 20 litros-  refit  UNIDADE 720 Garrafão 20 litros Não inferior a 180 dias R$ 17,00 R$ 12.240,00 

4 AGUA MINERAL: 20 litros com garrafão UNIDADE 30 Garrafão 20 litros Não inferior a 180 dias RS 25,00 RS 750,00 

5 AGUA MINERAL: sem Os, garrafa tipo  PET  2 litros, pacote com 6 unidades UNIDADE 150 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias R$ 4,00 R$ 600,00 

6 REFRIGERANTE DE 2 LITROS: tipo coca cola, sabores diversos, (fardo com 06 und) FARDO 600 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias R$ 57,00 R$ 34.200,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 02- FUTAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 	 . UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

ABACATE: no ponto de maturação adequado para o consumo, isento de lesões de origem física e 
mecânica, livre de substâncias terrosas e sujidades. Acondicionado em saco plástico atOxico,  

transparente e resistente. 

KILO  150  in  natura R$ 13,00 R$ 1.950,00 

2 

ABACAXI PÉROLA: de boa qualidade, inteiro e sem lesões ou perfurações, no ponto de maturação 
adequado para o consumo. Isento de sujidades, parasitas e larvas, sem umidade externa anormal, com 
sabor e odor característico. Acondicionado em saco plástico atOxico, transparente e resistente. 

UNIDADE 240  in  natura R$ 3,50 R$ 840,00 

3 

ABACAXI HAVAI: de boa qualidade, inteiro e sem lesões ou perfurações, no ponto de maturação 
adequado para o consumo. Isento de sujidades, parasitas e larvas, sem umidade externa anormal, com 
sabor e odor característico. Acondicionado em saco plástico atOxico, transparente e resistente 

UNIDADE 240  in  natura R$ 3,50 R$ 840,00 

4 

BANANA: Nanica, maçã ou Prata de Primeira; In natura; Comprimento maior que 14 m e diâmetro maior 
que 35 mm; Coloração da casca: amarelo esverdeada, espessura fina e polpa branca creme; o lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; Não apresentar defeitos como: 
passada, dano por praga, podridão e ferimento em mais que três dedos da penca e: dois dedos se for 

buque; Devendo ser entregue em embalagem  sub  múltipla de 1,00 x1,20m; Contendo identificação do 
produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; Produto sujeito a verificação no ato da entrega 

aos procedimentos adm. 

DZ 300  in  natura R$ 3,50 R$ 1.050,00 

5 

GOIABA: Vermelha ou Branca; In Natura; com tamanho variando entre 6 a 12 cm; Formato arredondada, 
oval ou piriforme, casca firme c/ coloração verde/amarelada; Sabor doce e textura da polpa firme; o 
lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; Não apresentar os defeitos 
podridão, passado, imaturo, ferimento e dano por praga; Devendo ser entregue em embalagem  sub  

múltipla de 1,00x1,20m; Contendo identificação do produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa. 

KG 250  in  natura R$ 16,00 R$ 4.000,00 



6 

LARANJA: de primeira qualidade, Tipo Ora com 70% de maturação. Sem danificações físicas, casca 
integra. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, 

odor e sabor estranho. Peso por unidade de aproximadamente 1809.  
KG 2.500  in  natura R$ 6,50 R$ 16.250,00 

7 

MAO":  de primeira qualidade, Tipo comum com 70% de maturação Sem danificações físicas, casca 

integra. Com  cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, residuos de defensivos agricolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade de 

aproximadamente 1200. 

KG 2000  in  natura R$ 9,50 R$ 19.000,00 

8 
MAMÃO: de primeira qualidade, Tipo formosa com 70% de maturação. Sem danificações físicas, casca 
integra. Com  cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. Peso e tamanho padrão. 

KG 500  in  natura R$ 4,50 R$ 2.250,00 

9 

MANGA: de boa qualidade, livre de sujidades, lesões físicas e mecânicas oriundas do manuseio e 
transporte, no ponto de maturação adequado para o consumo, com cor, sabor e odor característico. 
Acondicionada em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 300  in  natura R$ 7,80 R$ 2.340,00 

10 

MELANCIA: Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor 
típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Com  70% de maturação. Não serão 

permitidos danos que  the  alterem a conformação e aparencia. Isento de: sujidade, insetos parasitas, 
larvas rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão. 

KG 200  
• 

in  natura R$ 3,90 R$ 780.00 

11 

PERA: de primeira qualidade. Tipo comum com 70% de maturação Sem danificações físicas, casca 

integra. Com  cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas, sujidades, 
parasitas, larvas, residuos de defensivos agricolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade de 

aproximadamente 120q. 

KG 180  in  natura R$ 10,50 R$ 1.890,00 

12 

UVA: deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, nova e  del'  qualidade, não deve 

estar murcha ou despencando, com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de 
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor 

estranho. Peso e tamanho padrão. 

KG 350  in  natura R$ 18,50 R$ 6.475,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 03-LEGUMES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO OTO EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
ALFACE: de primeira qualidade, de deterioração, intactas e firmes. Acondicionada em saco plástico 
atOxico, transparente e resistente. 

MÇ 200  in  natura R$ 4,50 R$ 900,00 

2 

CHEIRO VERDE: de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme, intacta, isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Acondicionada em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente. 

MÇ 250  in  natura R$ 4,50 R$ 1.125,00 

3 

REPOLHO BRANCO: de boa qualidade, firme, intacto e sem lesões de origem física e mecânica 
(rachaduras, cortes) oriundos do manuseio e transporte. Livre de sujidades. Acondicionado em saco 
plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 120  in  natura 12$ 4,911 R$ 588,00 

4 

ABÓBORA MADURA: tipo cabotik isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. De colheita recente. Acondicionada 
em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 45  in  natura R$ 4,90 R$ 220,50 

5 

ABOBRINHA VERDE: de boa qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. De colheita recente. 
Acondicionada em saco plástico atóxico, transparente e resistente. 

KG 45  in  natura R$ 4,90 R$ 220,50 

6 

BETERRABA: de boa qualidade fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades. De colheita recente. 
Acondicionada em saco plástico atóxico, transparente e resistente 

KG 80  in  natura RS 5,50 R$ 440,00 

7 

BATATA INGLESA: inteira, de colheita recente, livre de parasitas e larvas, sem umidade anormal, isenta 
de odor e sabor estranho, isenta de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos. 
Acondicionada em saco plástico atóxico transparente e resistente. 

KG 200  in  natura 12$ 5,70 R$ 1.140,00 

8 

CENOURA: de boa qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas e 
mecânicas oriundos do manuseio e transporte, isenta de rachaduras e cortes, tamanho e coloração 
uniforme. Livre de sujidades. De colheita recente. Acondicionada em saco plástico atóxico. 

transparente e resistente. 

KG 120 , 
 

. 	in  natura R$ 570 R$ 684,00 

9 
MACAXEIRA: de primeira qualidade, com casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade, raizes medianas, 

firme, compacia, sabor e cor caracteristicos da especie. 
KG 300  in  natura R$ 4,70 RS 1.410,00 



10 
PEPINO: limpo, de boa qualidade, sem defeitos, aroma e sabor característico da variedade, cor e 
tamanho uniformes. Sem lesões de origem física, mecânica, perfurações e cortes. De colheita recente. 
Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. Isento de sujidades. 

KG 60  in  natura Ri 3,90 RS 234,00 

11 
PIMENTÃO VERDE: de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física. 
mecânica, perfurações e cortes. De colheita recente. Livre de sujidades. Acondicionado em saco 
plástico atóxico transparente e resistente. 

KG 44  in  natura 14 9,90 14 435,60 

12 

TOMATE: de boa qualidade, no ponto de maturação adequado para o consumo, com polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Livres de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física, mecânica, rachaduras e cortes. 
De colheita recente. Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente 

KG 250  in  natura R$ 6,70 R$ 1.675,00 

13 

CEBOLA BRANCA: media, intactas, firmes, sem lesões de origem física e mecânica, isenta de 
rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniforme e sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Isenta de sujidades. Acondicionada em saco plástico atóxico, transparente e 
resistente 

KG 150 Pacote com 01 kg  in  natura 14 4,50 14 675,00 

14 
ALHO IN NATURA: aspecto físico em cabeça, tipo branco, tamanho médio a grande, grau de maturação 
adequado. Embalaqem contendo data de fabricação, validade e número do lote. 

KG 100 Pacote com 01 kg  in  natura Ri 33,00  fa  3.300,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 04-POLPA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO OTO EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1  

POLPA DE FRUTAS: natural, sabores diversos Produto obtido a partir de frutas, conteúdo liquido 
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. Ausente de substâncias estranhas. Produto 
congelado, não fermentado e sem conservantes. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto e número do Registro do MAPA. Embalagem de polietileno atóxico, 
resistente, transparente de 01 ko. 

PCT  1.500 Não inferior a 30 dias R$ 16,00 R$ 24.000,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 05-ALIMENTOS 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
AÇÚCAR CRISTAL: Embalagem plástica  del  kg, atóxica, transparente, termossoldado, resistente, 
suportando o transporte sem perder sua integridade totalizando peso liquido de ate 30 kg. Deverá  
apresentar a data de fabricação de ate 120 dias anteriores a data de entrega e prazo de validade. 

FD  350 Fardo com 30 kg Não inferior a 120 dias RS 94,50 F3 33.075,00 

2 
CAFÉ: com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do  Cafe  - ABIC. Embalagem plástica 
com 250 qramas, caixa com 20 pacotes 

CX 300 Fardo com 20 pacotes Não inferior a 180 dias R$ 96,50 Ri 28.950,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 06-ALIMENTOS 02 	 . .. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL: com probiótico, embalagem de 400 g, sabor MULTICEREAIS, 
contendo  mix  de grãos,  mix  de vitaminas e minerais. 0 produto deverá estar de acordo com a 
legislação vigente (RDC n°273 22/09/05 ANVISA/MS). Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC n°. 
360/359 de 23/12/03, RDC n°. 259 de 20/09/02, RDC W123 de 13/05/04 - ANVISA, lei W.10674/03). 
Embalagem deve conter informação nutricional, data de fabricação e validade expressa na mesma, 
com validade máxima de 06 (seis) meses da data de fabricação do produto.  PCT  29.426 6,43 189.209,18. 

UNO 260 . 	Lata com 400 gramas 

• 

Não inferior a 180 dias RS 9,00 RS 2.340,00 

2 

BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fótico, gordura 
vegetal, extrato de malte,  *car,  estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Conteúdo: 
sódio máximo 235mg, 0% gordura  trans  e teor de gorduras totais máximo 4,0g em porção de 30g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno 
atóxico, resistente, transparente de 400g , caixa com 20 pacotes. 

CX 150 
Caixa com 20 pacotes de 

400 gr 
RE 99,80 RE 14.970,00 



3 

BOLACHA SALGADA TIPO  CREAM CRACKER:  Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal, extrato de  matte,  açúcar, estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. 
Conteúdo: sódio máximo 235mg, 0% gordura  trans  e teor de gorduras totais máximo 4,0g em porção de 
30g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno  

ataxic°,  resistente, transparente de 400g caixa com ate 20 pacotes 

CX 150 
Caixa com 20 pacotes de 

400 gr 
R$ 14.970,00 

 
99,80 R$ 

4  

BOLHACHA DOCE TIPO MAISENA: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, extrato de malte, açúcar, estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode 
conter soro de leite e/ou leite em pei e traços de ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e 0% gordura 

trans  em porção de 30g. A embalagem devera conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno atOxico, resistente, transparente de 400g 

PCT  150 R$ 4,99 R$ 748,50  

5  

BOLACHA DOCE TIPO LEITE: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal, 
extrato de malte, açúcar, estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode  canter  soro 
de leite e/ou leite em pá e traços de ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e 0% gordura  trans  em 
porção de 30g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 
polietileno atOxico, resistente, transparente de 400q. 

PCT  150 RS 4,99 R$ 748,50 

6  

BOLACHA DOCE  TWO  MARIA: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura vegetal, 
extrato de malte, açúcar, estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode conter soro 
de leite e/ou leite em pó  e  traps  de ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e 0% gordura  trans  em 

porção de 30g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 
polietileno atOxico, resistenteJransparente de 400q. 

PCT  150 R$ 4,99 R$ 748,50 

7  

BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, gordura 
vegetal, extrato de malte, açúcar, estabilizante lecitina de soja e fermento biológico/químico. Pode 
conter soro de leite e/ou leite em pó e  traps  de ovos. Conteúdo: sódio máximo 120mg e 0% gordura 

trans  em porção de 30g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de polietileno atOxico, resistente, transparente de 8009. 

PCT  150 RS 9,30 R$ 1.395,00  

8 

FARINHA DE MILHO FLOCADA:  (pct  com 500gr) amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios 
com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, 100% natural, 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Peso liquido de 5009, Embalagem: saco de papel ou caixinha, 
atOxica, tampas não violadas, resistentes que garantam a integridade do produto ate o  momenta  do 

consumo. A embalagem deverá  canter  externamente os dados de identificação e procedencia, 
informação nutricional, n° do lote, data de validade, quantidade do produto. 0 produto deverá 
apresentar validade  minima  de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Apresentando período de validade  minima del  ano. 

UND 3.600 Pacote com 500 gramas Não inferior a 180 dias R$ 3,20 R$ 11.520,00 

TOTAL DO LOTE 

LOTE 07-ALIMENTOS 03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO  QM  EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  MEDIA  UNIT.  

1 

FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: de 1' qualidade, seca, beneficiada, aspecto grânulos ou fino, isenta 
de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, acondicionada em 
embalagem original de fábrica, em polipropileno transparente ou papel, pacote c/ 01 kg, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 0 produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

UNO 2.500 Pacote com Olkg Não inferior a 180 dias R$ 7,50 R$ 18.750,00 

2  

FEIJÃO RAJADO TIPO 1: del qualidade, isento de mofo e impurezas. Embalagem plástica, atOxica, 
transparente, termossoldado, resistente de ate 01 kg, acondicionados em fardos transparentes, 
termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade totalizando peso 
liquido de até 30 kg. Obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e peso para a quantidade 
total solicitada, constando data de fabricação ate 120 dias anteriores a entrega, validade e número de 

lote. 

FD  200 Fardo com 30 kg Não inferior a 180 dias R$ 384,00 R$ 76.800,00 



TOTAL DO LOTE 
LOTE 08-ALIMENTOS 04 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
LEITE EM PO: integral, enriquecido com vitaminas e mineral (A, C, D e Ferro). Embalagem aluminizada 
de 200g, limpas, não violadas, acondicionados em fardos de papelão lacrados com 50 unidades,  
constando data de fabricação, validade, número de lote e com registro do SIF 

FD  200 Fardo com 50 pacotes Não inferior a 180 dias In 320,00 R$ 64.000,00 

2 

MACARRÃO ESPAGUETE: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fOlico, corantes naturais 
urucum e córcuma (açafrão). A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedincia, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade e  
quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, resistente e transparente embalagem de 
10x500ar 

FD  500 Fardo com 10 pacotes Não inferior a 180 dias 14 32,50 14 16.250,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 09-ALIMENTOS 05 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL  

1 

OLEO  DE SOJA: Refinado, obtido de matéria-prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de 
substancias estranhas a sua composição. Aspecto límpido cor e odor característico. Embalagem 
apropriada de 900m1 contendo data de fabricação, validade e número de lote, caixa resistente com 20 
garrafas, suportando o transporte sem perder sua integridade. 

CX 300 
Caixa com 20 garrafas 

tipo  PET.  
Não inferior a 180 dias F3 170,00 R$ 51.000,00 

2  

SAL IODADO: obtido de matéria-prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substancias 
estranhas a sua composição. Aspecto límpido cor e odor característico. Embalagem apropriada  del  kg 
contendo data de fabricação, validade e número de lote refinado, acondicionado em fardo com ate 30 

ko 

FD  100 Fardo com 30 kg Não inferior a 180 dias 125 30,00 R$ 3.000,00 

3  

AÇÚCAR REFINADO: Embalagem plástica  del  kg, de 1' qualidade, com embalagem plástica, atóxica, 
transparente, termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade 
totalizando peso liquido de ate 10 kg. Deverá apresentar a data de fabricação de ate 120 dias anteriores 
a data de entreoa e prazo de validade 

FD  80 Fardo c/ 10 pacotes não inferior a 180 dias 125 45,00 Ri 3.600,00 

4 
ARROZ BRANCO, tipo 1, com grãos inteiros. Embalagem de polietileno, resistente e transparente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de Ikg. 

kg 200 Pacote de 01 kg RS 4,70 R$ 940,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 10-ALIMENTOS 06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1  

ARROZ BRANCO: agulhinha, tipo 1, branco, polido, classe longo fino, isento de impurezas. Embalagem 
de polietileno atóxico, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de  tote,  data de validade e quantidade 
do produto. Embalaoem de 30X5KG. 

FD  650 Fardo com pacote 5 kg Não  inferiors  180 dias RS 140,00 R$ 91.000,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 11-ALIMENTOS 07 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO  DID  EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
SARDINHA EM CONSERVA, com õmega 3, com  Oleo  de soja comestivel, embalagem lata com 1309, 
contendo data de fabricação, validade e número de lote, acondicionadas em caixa com ate 50 latas, 

CX 200 Caixa com 50 latas Não inferior a 180 dias RS 225,00 Ri 45.000,00 

2 

SALSICHA TIPO VIENA, em conserva, carne mecanicamente separada de aves, água, carne bovina, 
miúdos bovinos, proteína de soja, sal, fécula de mandioca e condimentos. Sem glúten, deverá ter 
fechamento em latas de ate 24X180 g, acondicionadas em caixa de papelão de ate 4.3 kg. Apresentar 
rótulo de acordo com as normas da ANVISA. 

CX 200 Caixa com 24 unidades Não inferior a 180 dias Ri 62,00 RS 12.400,00 

3 

COLORAU, Mistura de fubá,  Oleo  vegetal e corante natural (urucum). A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade e quantidade do produto. Acondicionada em saco de polietileno, integro, atóxico, resistente,  

vedado hermeticamente e limpo contendo de 100o. 

PCT  32 Pacote com 100 gramas RS 1,50 Ri 48,00 



4  

EXTRATO DE TOMATE, tipo tetrapak, embalagem, concentrado, isentos de peles e sementes, tipo pasta. 
Ingredientes: tomate, sal e açúcar. Não contendo glúten. 0 produto deve estar isento de fermentações 
e não indicar processamento defeituoso, como também, ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Peso liquido de 340g. Embalagem: Formato em caixa revestida de polipropileno, hermeticamente 
vedada, com ausência de perfurações, vazamentos ou amassos. A embalagem deverá  canter  

externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto. Apresentando valor nutricional (máximo) de: 119mg de sódio. 

Deverá apresentar validade  minima  de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 

PCT  120 
Embalagem com 340 

gramas 
R$ 300,00  

2,50 R$ 

___ 

5 
TEMPERO COMPLETO: Especificação: tradicional, sem pimenta, embalagem contendo 1 kg, com 
identificação do produto, nome do fabricante,prazo de validade e_peso liquido 

UND 48 Pacote com 01 kg RS 10,50 R$ 504,00 

6 
TEMPERO COMPLETO: Especificação: tradicional, sem pimenta, embalagem contendo 250 gramas, com 

identificação do produto, nome do fabricanter_prazo de validade e peso liquido 
UNO 60 

Embalagem com 300 
qramas 

 R$ 3,90 R$ 234,00 

7 

VINAGRE: Fermentado acético de frutas, cereais ou de álcool. Padronizado e pasteurizado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Embalagem 

de polietileno tetraftalado  (PET)  de 750m1. 

UNO 120 Garrafa  pet  750ml R$ 3,50 R$ 420,00 

1 

MOLHO DE TOMATE: Tomate, cebola, amido modificado, açúcar, sal,  oleo  vegetal, salsa e alho. Pode 

conter extrato de levedura,  oregano,  manjericão, aipo, tomilho e realçador de sabor glutamato 
monossódico. Teor máximo de sódio 316mg em porção de 60g. A embalagem deverá conter  

externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de  tote,  data 

de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Lata, sach6 ou tetrapak de 340g 

PCT  200 Sache de 340 gr R$ 2,50 RS 500,00 

8 

AZEITE DE DENDÊ: puro, em embalagens de 200m1. As embalagens devem conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de  tote,  data de validade, 

quantidade de produto. Validade  minima  de 6 meses a partir da data de entrega. 

UNO 24 Embalagem de 200ml R$ 4,90 R$ 117,60 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 12 ENLATADOS/FRIOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO 0111 EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

ERVILHA EM CONSERVA: simples, inteira, imersa em liquido, tamanho e coloração uniformes, produto 
preparado com as ervilhas previamente debulhadas, envasadas, reidratadas ou  pre-cozidas, imersas 

em liquido de cobertura apropriados, submetidas a processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a fim de evitar sua alteração. Acondicionado em 
latas de 200g, devendo ser considerado como peso liquido, o produto drenado. Estar isento de  

fermentação e de indicadores de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação não devem estar amassados; enferrujados e estufados; não devem conter 
perfurações; principalmente nas costuras; não devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando 
abertos; não devem apresentar manchas escuras e ferrugem, na parte interna; atender as exigências 
do ministério da agricultura e Dipoa e regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem vegetal. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto 

UNO 120 
Embalagem apriada pro  
de 200 gram a s 

R$ 3,50 R$ 420,00 

2 

MILHO VERDE: MILHO VERDE: em conserva, simples grãos inteiros, imerso em liquido de cobertura, 
tamanho e coloração uniformes. Produto preparado, com grãos de milho previamente debulhados, 
envasados e cozidos ou pré-cozidos, imersos em liquido de cobertura apropriada, submetidos a 
processo tecnológico adequado, antes ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes 
utilizados a fim de evitar sua alteração. embalagens 200 gramas 

UNO 120 
Embalagem de 200 
gramas 

RS 3,50 RS 420,00 

3 

SELETA LEGUMES: ingredientes: ervilha, batata, cenoura e salmoura (água e sal). Embalagem: longa 
vida, deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente, contendo 200g do produto. Prazo de 
validade mínimo 23 meses a contar a partir da data de entreqa. 

UNO 140 
Embalagem de 200 

gramas
_ 

R$ 3,50 R$ 490,00 

_ 

4 
PRESUNTO FATIADO: com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado 

adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade 
KG 250 Embalagem apropriada RS 30,00 R$ 7.500,00 



5 

QUEIJO MUSSARELA: obtido através do leite de vaca, aspecto de massa semidura, cor branco creme 
homogênea, cheiro característico e sabor suave levemente salgado. Produto fatiado. Embalagem de 
potietileno atóxico, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto e número do Registro no SIF, SISE ou SIM. 

KG 350 R$ 38,00 R$ 13.300,00 

6 

MORTADELA FATIADA: descrição: Manipulada em condições higiênicas, com mínimo aceitável de 
gordura e sal e de bom paladar. A mortadela fatiada deve apresentar-se livre de parasitas e de 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Devendo ser 
refrigerado transportada .5 temperatura de V C a 10° C ou congelado. 2. Características organolépticas: 
Aspecto próprio de cada espécie, não amolecido e nem pegajoso; cor própria de cada espécie, sem 
manchas esverdeadas; cheiro próprio; sabor próprio. 3. Embalagem e peso: o produto deverá ser 
embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, rotulada de acordo a 
legislação vigente com peso liquido de ate Olkg. Embalagem integra, sem sinais de rachaduras na 
superfície, sem furos e sem acúmulos, protegida externamente em caixa de papelão reforçada, com as 
abas superior e inferior totalmente lacradas com capacidade de até 10 kg. Não serão aceitas 
embalagens defeituosas que exponham o produto â contaminação e/ou deterioração. 4. Rotulagem: o 
produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão 
estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: Nome e endereço do fabricante, 
constando obrigatoriamente registro no S1F, SISP ou SIM; Identificação completa do produto, constando 
inclusive a marca; data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo para consumo; temperatura 
de estocagem, armazenamento e conservação; peso liquido; condições de armazenamento 

KG 250 Embalagem apropriada R$ 15,50 R$ 3.875,00 

7 

AZEITONA:  ern  conserva, verde, fatiada, sem caroço, imersa em liquido, com tamanho e coloração 
uniformes, embalagem drenada de 2kg, devidamente lacrado, devendo ser considerado o peso liquido 
do produto drenado. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do  

lote procedência, composição. 

PCT  180  in  natura R$ 52,00 R$ 9.360,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 13- ALIMENTOS 08 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

CHARQUE: embalagem plástica de carne bovina,15%gordura 80% de maturação, produto não 
transginico, acondicionado em embalagem original de fábrica, pacote c/ 500 g, embalado à vácuo, 
constando externamente especificação do produto, informações do fabricante, data de embalamento e 
prazo de validade. 0 produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

KG 200 Pacote com 500 gramas 8.200,00 
 

R$ 41,00 R$ 

2 

FILÉ DE PEIXE: congelado, temperatura de - 18°C. Características extras: sem vísceras, sem manchas, 
parasitas ou fungos. Acondicionado em saco plástico embalagem de 1 Kg transparente atóxico, 
embalado em caixa de papelão. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 

produto. 

KG 300 Sacola plastica R$ 40,00 R$ 12.000,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 14-OVOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1  

OVO DE GALINHA BRANCO: classe A, casca limpa, integra, sem manchas ou deformações e 
acondicionados em bandeja de papelão própria. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedencia, informações nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do 

produto e Reqistro no SIF_ SISE ou SIM. 30X1 

CB  150 Cuba R$ 18,50 R$ Z775,00 

2  
OVO DE GALINHA VERMELHO: integro sem manchas ou sujidades casca lisa pouco porosa resistente e 
formato caracteristico, sem rachaduras ou deformidades, cuba com 30 unidades 

CB  120 Cuba R$ 1950, R$ 2.340,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 15-FRANGO INTEIRO E CORTES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 



1 

FRANGO INTEIRO: cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característico. Embalado em 
saco plástico, atóxico, limpo, não violado, resistente que garanta a integridade do produto ate o 
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade 
do produto e número do Registro no SIF. SISE ou SIM. 

KG 1.500 Embalagem apropriada R$ 13,00 R$ 19.500,00 

2 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO: congelado com osso sem tempero: apresentar e consistência e 
características do produto e carnitenra, fornecer em embalagem original com ate 02 kg, contendo 
todos os dados exigidos, como fabricante, data de fabricação e de validade, quadro de valores 

nutricionais  etc.  acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso liquido de 1 kg, 
contendo selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem 

kg 200 Bandeja de 01 kg R$ 12,75 RS 2.550,00 

3 

PEITO DE FRANGO: sem osso, limpo, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas 
sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos, isento de vestígios de 

descongelamentos, cor esverdeada, ou qualquer substancia contaminante. acondicionado em 
embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso liquido  del  kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, selo de inspeção do órgão 
competente e data de embalagem. validade  minima  de 06 meses a contar da data de embalagem. 

KG 300 Bandeja de 01 kg R$ 16,50 R$ 4.950,00 

4 
. 

SALSICHA; TIPO  HOT DOG;  FRESCA COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS; ACONDICIONADA EM 
EMBALAGEM DE 01 KG: Mista (bovina e frango), apresentando-se em gomos uniformes, padronizados 
em 50g cada unidade, fresca refrigerada, embalados em sacos de polietileno transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, hermeticamente fechado, que garanta a integridade do produto ate o 
momento do consumo, contendo 01 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência,informações nutricionais com a data de validade e rotulagem de acordo com 
a legislação vigente. 0 produto deverá apresentar validade  minima  de 10 (dez) dias a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Peso liquido de 01 kg. 

KG 200 R$ 14,50 RS 2.900,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 16- ALIMENTOS 09 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND OTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
ADOÇANTE (SUCRALOSE):  'qua.  sorbitol, conservadores: Acido benzóico, metilparbeno e edulcorantes 

artificiais sucralose. NÃO CONTÉM  GLUTEN.  Embalagem de 200ml. 
UND 120 não inferior a 180 dias R$ 6,50 R$ 780,00 

2 
ADOÇANTE (sTÉViA): Agua, sorbitol, conservadores: Acido benzóico, metilparbeno e edulcorantes 

artificiais, stevia. NÃO CONTÉM  GLUTEN.  Embalagem de 80 ml. 
UND 120 não inferior a 180 dias RS 3,85 R$ 462,00 

3 

ACHOCOLATADO: Produto contendo açúcar, cacau em pó, mattodextrina, minerais (cálcio e ferro) 
vitaminas, podendo conter emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico. 
Contem glúten e pode conter tragos de leite. Teor de sódio máximo de 30mg em porção de 20g. 
Embalagem aluminizada, plástica ou embalagem primária de polietileno atóxico e secundária de caixa  

de papelão, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 

Embalagem de 20 de 400g. 

FD  200 20 de 400 gr não inferior a 180 dias RS 90,00 R$ 18.000,00 

4 

AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo extraído do milho. Embalagem de polietileno atóxico ou 
embalagem primária de polietileno atóxico e secundária de caixa de papelão e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 40x200g. 

CX 200 Cx com 40 pacotes n5o inferior a 180 dias 23.200,00  R$ 116,00 R$ 

5  

FLOCOS DE AVEIA: Produto obtido através de processos tecnológicos adequados da semente sadia de 
aveia. Deve apresentar-se sob forma de aveia em flocos. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, 
transparente ou embalagem primária de polietileno  Mimic°  e embalagem secundária de caixa de 

papelão resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia. 
informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 

200o. 

UND 300 Embalagem de 200 gr ii  nãonferor a 180 dias 1.050,00  
R$ 3,50 R$ 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 17 - DOCES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND  OM  EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 



1  
BOMBON DE CHOCOLATE: embalagem comi kg, com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante prazo de validade peso liquido. 
PCT  800 Pacote 01 kg não inferior a 180 dias RS 35,00 R$ 28.000,00 

2 

BALAS MAST1GAVEIS: tipo caramelo, sem teor alcoólico, sabores diversos, contendo os seguintes 

ingredientes: açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal e sal, com aroma artificial; embalagem de 600  

qr. 

PCT  2.000 Pacote com 400 gramas não inferior a 180 dias R$ 8,50 RS 17.000.00 

3 
BARRA DE CHOCOLATE: Chocolate em barra tipo branco ou preto, embalagem pesando 

aproximadamente 1 Kq. 
KG 300 Embalagem plástica não inferior a 180 dias RS 25,00 R$ 7.500,00 

4 

GOIABADA ROTULADA  TABLET:  embalagem plástica. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 

de validade, quantidade do produto. Pote plástico de polipropileno de 5009 podendo ser do tipo geleia, 

pasta ou cremoso. 

UND 150 
Embalagem plástica 

transparente 
não inferior a 180 dias RS 4,90 R$ 735.00 

5 

PIRULITO: sabores sortidos,  pct  de 600gr com 50 und, A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de  tote,  data de fabricação, data  

de validade e quantidade do produto 

PCT  1000 Pacote com 50 unidades não inferior a 180 dias R5 10,00 RS 10.000,00 

TOTAL DO LOTE 

LOTE 18- HIGIENE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO OTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
SABÃO EM BARRA de 01 kg, com registro do Ministério da Saúde, quimico responsável, validade 

minima  de 24 meses a partir da entrega do produto, acondicionado em caixa de ate 10 kg. 
CX 300 

Caixa de 10 und com 1 kg 

cada 
Não inferior a 180 dias R$ 65,00 R$ 19.500,00  

2 

CREME DENTAL (180g), em pasta ou gel, sabor menta, contendo em sua composição: carbonato de 

cálcio e flúor entre 1.100 e 1.500 ppm, acondicionado em embalagem flexível original do fabricante C/no 

mínimo 180g, constando externamente especificação do produto, informações do fabricante, marca 

comercial, procedência de fabricação e prazo de validade estampados na embalagem. 0 produto 

deverá ser certificado pela ABO - Associação Brasileira de Odontologia 

UNO 2.500 
Embalagem tipo caixa 

com 01 unidades 
Não inferior a 180 dias R$ 6,25 R$ 15.625,00 

3 

SABONETE, â base de glicerina, c/ fragrâncias diversas e agradável, acondicionado em embalagem 

original de fábrica c/ peso aproximado de 90g, contendo externamente especificação do produto, 

informações do fabricante, químico responsável, indicações, precauções de uso, data de fabricação e 

prazo de validade de no mínimo 12 meses. 0 produto deverá ter registro no Ministério da Saúde 

UNO 2.500 
Embalagem plásticas 

com 01 unidade 
Não inferior a 180 dias R$ 2,50 R$ 6.250,00 

4 

FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO G: (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência urinaria) - 

Cintura até 150 cm  Tam.  G peso acima de 70 kg, pratica, anatômica, e confortável com polpa de 

celulose, gel polimero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e  

adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e 

validade. 

PCT  150 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias RS 26,00 R$ 3.900,00 

5  

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO M: (para uso geriátrico, Os parto e incontinência urinaria) - 

Cintura ate 140 cm  Tam.  M peso de 40 a 70 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, 

gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 

termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade 

PCT  150 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias RS 26,00 R$ 3.900,00 

6 

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO P: (para uso geriatrico, pós-parto e incontinência urinaria) - 

Cintura ate 50 a 80 cm -  Tam.  P peso de 30 kg a 40 kg, pratica, anatômica, e confortável com polpa de 

celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e  

adesivo termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante,  tote  e 

validade 

PCT  150 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias RS 26,00 RS 3.900,00 

7  

FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL G: antialergica, fita ajustável, polpa de celulose, gel/flocos 

superabsorventes, acabamento com no mínimo 3 fios elastano, fitas reposicionáveis que permite abrir 

e fechar a fralda sem rasgar, formato anatõmico, faixa frontal, cobertura interna de falso tecido micro 

perfurado, camada externa de polietileno e com barreira lateral antivazamento. TAMANHO GRANDE (G) 

Peso de 8kg a Ilkg - PACOTES COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES E NO MAXIMO 30 UNIDADES.Marcas de 

Referência:  Pampers,  Personalidade  Baby,  Huggies, Pompom ou similares 

PCT  150 embalagem plastica Não inferior a 180 dias RS 21,00 RS 3.150,00 



8  

FRALDA DESCARTÁVEL DE USO INFANTIL M:antialergica, fita ajustável, polpa de celulose, gel/flocos 
superabsorventes, acabamento com no  minima  3 fios elastano, fitas reposicioniveis que permite abrir 
e fechar a fralda sem rasgar, formato anatômico, faixa frontal, cobertura interna de falso tecido micro 
perfurado, camada externa de polietileno e com barreira lateral antivazamento. TAMANHO MÉDIO (M) 
Peso de 5kg a 8kg -PACOTES COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES E NO MÁXIMO 30 UNIDADES. Marcas de 
Referência:  Pampers.  Personalidade  Baby,  Huggies, Pompom ou similares. 

PCT  150 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias R$ 21,00 RS 3.150,00 

9 
ESCOVA DENTAL INFANTIL: com cabeça pequena e arredondada; cerdas firmes e macias; embalada 
individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e 

procedência 

UND 500 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias RS 4,00 R$ 2.000,00 

10 

ESCOVA DENTAL ADULTA: com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em 
polipropileno, com no  minima  150mm de comprimento e com largura da cabeça medindo entre 13 e 

16mm. cerdas macias em  nylon,  polidas e arredondadas na cor natural, dispostas em quatro fileiras de 
tufos, retas, com cantos arredondados e contendo no mínimo 32 tufos, embalada individualmente 
conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência. 

UND 50 Embalagem plástica Não inferior a 180 dias R$ 4,00 RS 200,00 

11 

CREME DENTAL INFANTIL: concentração máxima de 500 (quinhentos) ppm de flúor, a concentração de 
ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor 
na formulação aceitos pelo ministério da saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto 
estanhoso, fluoretos aminados, acondicionado em tubo de plástico flexivel com 90 (noventa) gramas, 

conter o prazo de validade  

UND 250 Caixa com 01 unidade Não inferior a 180 dias R$ 7,25 R$ 1.812,50 

12 
SHAMPOO  INFANTIL: com a seguinte composição básica: betaina, tridecil, éter, sulfato de sódio, 
glicerina,  Lauri'  edta tetrass6dico, água e outros, acondicionado em frasco de no  minima  350m1, com 
identificação do produto, marca do fabricante e validade. 

UND 48  Pet  com 01 Não inferior a 180 dias R$ 13,75 R$ 660,00 

13 
CONDICIONADOR INFANTIL-condicionador para cabala, com ceramidas, infantil - contendo no mínimo 
350 (trezentos e cinquenta) ml - com identificação do produto, marca do fabricante e validade. 

UND 48  Pet  com 01 Não inferior a 180 dias R$ 13,75 R$ 660,00 

14 
DESODORANTE DE AR  SPRAY:  400 m1/277g, a base de tri etileno glicol, diversos tipos de essência, 

registro no MS, validade  minima  de 08 meses a partir da data de entrega. 
UND 40  Spray  Não inferior a 180 dias R$ 13,00 R$ 520,00 

15 
ESPONJA PARA BANHO: medida aproximada de 115x77x23mm, em espuma, formato retangular 

.. 
aplicação higiene pessoal, embalagem com 03 unidades. 

UND 30 
Embalagem com 03 

unidades 
Não inferior a 180 dias R$ 8,50 R$ 255,00 

16 
HASTE FLEXIVEL DE ALGODÃO: nas duas extremidades, caixa contendo 75 unidades. Embalagem 
individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MSSVS, n° 01 de 23/01/96. 

UND 50 Caixa com 75 unidades Não inferior a 180 dias R$ 2,50 R$ 125,00 

17 
POMADA PARA ASSADURA: composição:  retinal  (vitamina tubo 150,00 a), no mínimo 5.000u.i; 
colecalciferol (vitamina d), no  minima  900u.i; óxido de zinco, no  minima  150mg; e excipientes. tubo de 

45g. 

UND 50 Caixa com 01 unidade Não inferior a 180 dias R$ 45,00 R$ 2.250.00 

18 

ALGODÃO HIDRÓFILO 506: feito com algodão 100% natural em camadas continuas em forma de rota 
unidade 80,00 (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá 
apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, 
ser inodoro, de cor branca (no mínimo 80% de brancura). embalado em saco plástico individual. 

UND 150 Caixa com 01 volume Não inferior a 180 dias R$ 10,60 R$ 1.590,00 

19 
SABONETE NEUTRO: sem adição de álcool, hipoalórgico, dermatologicamente testado, com 
propriedades reconhecidamente hidratantes, peso 90gr. Com  registro no ministério da sande/ANVISA. 

UND 240 Pacote com 01 unidade Não inferior a 180 dias R$ 4,50 R$ 1.080,00 

20 
TALCO INFANTIL: produto destinado para crianças, auxiliar na higienização infantil, capacidade com 

1408 dermatologicamente testado. 
UND 240 

Recipiente com 01 
unidade 

Não inferior a 180 dias RS 6,90 R$ 1.656,00 

VALO 
LOTE 19 - HIGIENE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

PAPEL HIGIÉNICO: com toque macio, super absorvente e resistente. Composição 100% fibras naturais,
1 

Embalagem: Contem no fardo 16 pacotes com 4 rolos de 30m x 10cm cada. 
fardos 150 Fardo com 16 pacotes Não inferior a 180 dias R$ 65,00 R$ 9.750,00 

2 
PAPEL HIGIÉNICO TIPO ESPECIAL: SEM PERFUME, papel absorvente de primeira qualidade, fibras 100% 
naturais, na cor BRANCA, picotado, golfrado medindo 30m x 10 cm, embalagem com 04 unidades. 

pacotes 300 Pacote com 04 unidades Não inferior a 180 dias R$ 6,50 R$ 1.950,00 

TOTAL DO LOTE 



LOTE 20- ALIMENTOS 10 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND  OD  EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1  

MILHO PIPOCA: de boa qualidade, beneficiado, polido, isento de sujidades, parasitas e larvas. A 
embalagem deverá  canter  externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem 
de polietileno atOxico, resistente, transparente  (pct  com 500gr), fardo com 20 pacotes 

FD  48 Fardo com 20 pacotes não inferior a 180 dias R$ 74,00 R$ 3.552,00 

2 

COCO RALADO: desidratado, integral e SEM adição de açúcar. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade e quantidade do produto. Embalagem de polietileno atOxico, resistente, transparente ou 
aluminizada de 100g. 

UND 100 
Embalagem plástica 

transparente 
não inferior a 180 dias R$ 4,99 R$ 499,00 

3 
LEITE DE COCO: caixa com 24 unidades, garrafa com 200mt, A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto. 
CX 45 

Caixa com 24 unidades. 
garrafa com 200ml 

não inferior a 180 dias RS 100,00 R$ 4.500,00 

4  

MILHO BRANCO: de boa qualidade, beneficiado, polido, isento de sujidades, parasitas e larvas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem 
de polietileno atOxico, resistente, transparente de 500g.embalagem de 500 gr., fardo com 20 pacotes. 

FD  48 Fardo com 20 pacotes não inferior a 180 dias RS 74,00 R$ 3.552,00 

5 PROTEINA DE SOJA: texturizada, cor escura, embalagem pacote com 400 g, fardo com 20 pacotes.  FD  12 Fardo com 20 pacotes não inferior a 180 dias R$ 158,50 R$ 1.902,00 

6 
UVA PASSA: preta ou branca, sem semente, livre de fungos; embalagem hermeticamente fechada e 
rotulada conforme legislação vigente, pacote contendo 01 kg 

KG 48 Embalagem transparente não inferior a 180 dias R$ 30,00 R$ 1.440,00 

7 
CREME DE LEITE TRADICIONAL: tipo tetrapak embalagem de 200g (caixa c/ 27 unidade), As embalagens 
devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote data de validade, quantidade de produto. 

CX 120 Caixa com 27 embalagem não inferior a 180 dias R$ 100,00 R$ 12.000,00 

8 
FECULA DE MANDIOCA: goma natural, pó fino, branco, sem cheiro e sem sabor, e um carboidrato 
obtido da raiz da mandioca devidamente limpas, descascadas, trituradas, desintegradas, purificadas,  
peneiradas, centrifugadas, concentradas, desidratadas e secadas. embalagem de 01 kg 

PCT  110 Pacotes de 01 kg não inferior a 180 dias R$ 7,50 RS 825,00 

9 
MAIONESE: A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem plástica de 270g 

UND 80 
Embalagem com 270 

gramas 
não inferior a 180 dias R$ 2,90 R$ 232,00 

10 

FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO: enriquecido com ferro e acido fOlico (Vitamina 89). A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de  tote,  data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Embalagem de papel kraft 
branco/cores ou de polietileno de 1 kg. 

KG 1000 Fardo com 10 unidades não inferior a 180 dias R$ 49,00 R$ 49.000,00 

11 

MASSA PRONTA PARA BOLO: sabores diversos, produto obtido da mistura de farináceos (podendo ser 
farinha de trigo, polvilho, araruta, amido de milho) com ovos.  Oleo  vegetal ou margarina ou manteiga, 
açúcar, leite pasteurizado, adicionado de fermento quimico, sem conservantes químicos como  
pirofosfato acido de sódio, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio. Adquirido de panificação, pronto 
para servir. Não podendo ser obtido de mistura pronta 4009 

PCT  200 Pacote com 400 gramas não inferior a 180 dias R$ 6,30 RS 1.260,00 

12 

FERMENTO BIOLÓGICO: Produto obtido de culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisias), pó 
granulado, de cor clara, cheiro suave e característico. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, quantidade do produto. Embalagem atuminizada a vácuo ou em sachis de lOg . 

UND 48 Pote plástico não inferior a 180 dias RS 1,70 R$ 81,60 

13 

BICARBONATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCALCIO E REGULADOR DE ACIDEZ:carbonato de cálcio. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Embalagem 
plástica ou metálica de 70gr. 

UND 48 Pacote de 70 gramas não inferior a 180 dias RS 6,30 R$ 302,40 

14 
POLVILHO DOCE: amido de mandioca, utilizado para fabricação de pão de queijo e na panificação em 
geral para o preparo de biscoitos, tortas e bolos. Embalagem de 01 kg 

KG 220  
Embalagem plástica com 

Olkg 
nil)  inferior a 180 dias R$ 6,50 R$ 1.430,00 

TOTAL DO LOTE 

I 
LOTE 21- ALIMENTO 11 



ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

MAGARINA VEGETAL: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, com 0% de gordura  trans,  podendo 
conter leite e/ou soro de leite em pó, enriquecidos de vitaminas e adicionada ou não de sal. Teor de 
sódio máximo 60mg e teor de lipidio mínimo 70% em porção de 10g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de fabricação, data de validade e quantidade do produto. embalagem de 12X1 kg 

CX 1000 Caixa com 12 potes 1 KG não inferior a 180 dias R$ 88,80 R$ 88.800,00 

2 

MACARRÃO ESPAGUETE: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fOlico, corantes naturais 
urucum e cUrcuma (açafrão). A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade e  
quantidade do produto. Embalagem de potietileno atóxico, resistente e transparente embalagem de 
10x500qr 

FD  20 Fardo com 10 pacotes Não inferior a 180 dias RS 32,50 RS 650,00 

3  

MACARRÃO PARAFUSO: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, corantes naturais 
urucum e ctircuma (açafrão). A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de  tote,  data de fabricação, data de validade e 
quantidade do produto. Embalagem de polietileno atóxico, resistente e transparente de 500g. 

FD  20 Fardo com 10 pacotes Não inferior a 180 dias R$ 48,00 R$ 960,00 

LOTE 22- SUCOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
SUCO CONCENTRADO: Sabor Goiaba, envasados em embalagens de 500ml, com dados de identificação, 
data de fabricação e validade, com as seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de 
fruta com no mínimo 45% do produto 

UNO 200 Frasco 500ml não inferior a 180 dias R$ 5,80 R$ 1.160,00 

2 
SUCO CONCENTRADO: Sabor Acerola, envasados em embalagens de 500ml, com dados de 
identificação, data de fabricação e validade, com as seguintes especificações: Suco tropical; composto 
de polpa de fruta com no mínimo 45% do produto 

UNO 200 Frasco 500m1 não inferior a 180 dias R$ 5,80 R$ 1.160,00 

3 
SUCO CONCENTRADO: Sabor Maracujá, envasados em embalagens de 500m1, com dados de 
identificação, data de fabricação e validade, com as seguintes especificações: Suco tropical; composto 
de polpa de fruta com no mínimo 45% do produto 

UNO 200 Frasco 500m1 não inferior a 180 dias R$ 5,80 R$ 1.160,00 

4 
SUCO CONCENTRADO: Sabor Uva, envasados em embalagens de 500ml, com dados de identificação, 
data de fabricação e validade, com as seguintes especificações: Suco tropical; composto de polpa de 
fruta com no mínimo 45% do produto 

UNO 200 Frasco 500m1 não inferior a 180 dias R$ 5,80 R$ 1.160,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 23 - ALIMENTOS 12 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

CARNE BOVINA; DE PRIMEIRA QUALIDADE; (ALCATRA, CHA DE DENTRO, COXÃO MOLE, PATINHO, 
CONTRAFILÉ, FILE). Cortes: Inteira, iscas, moídas, cubos. Resfriada (0° a rc), limpa, aspecto: próprio 
da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie (vermelha brilhante ou púrpura) sem 
manchas esverdeadas, pardacentas ou de qualquer espécie, isenta de parasitos e larvas. Odor e sabor: 
próprio. 0 percentual aceitável de sebo/gordura e de 10 (dez)%. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e quantidade do 

produto. 

KG 500 Inferior a 20 dias R$ 35,00 R$ 17.500,00 

2 

CARNE BOVINA; DE SEGUNDA QUALIDADE( PALETA, MUSCULOS, ASSEM, COX:413 DURO, COSTELA, 

FRALDINHA):  Cartes:  Inteira, iscas, moídas. cubos. Resfriada (0° a ro, limpa, aspecto: próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie (vermelha brilhante ou púrpura) sem 
manchas esverdeadas, pardacentasou de qualquer espécie, isenta de parasitos e larvas. Odor e sabor: 
próprio. 0 percentual aceitável de sebo/gordura e de 10 (dez)%. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência. número de lote, data de validade e quantidade do 

oroduto. 

KG 400 Inferior a 2 dias RS 35,00 RS 14.000,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 24- PAES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO OTO EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
PAO TIPO  FRANCES,  Farinha de trigo, sal,  Oleo,  cor do miolo levemente creme, casca de cor dourada, 

brilhante e crocante de tamanho uniforme. Unidade de 50q. 
UNO 5000 

_.. 
Saco para pães Do dia RS 0,50 R$ 2.500,00 



2 
PÃO MASSA FINA, tipo cachorro quente, Farinha de trigo, sal,  *car, Oleo,  casca de cor dourada, miolo 

macio levemente adocicado e tamanho uniforme. Unidade de 50q. 
UND 7000 Saco para pães Do dia R$ 0,50 R$ 3.500,00 

3 

PÃO DOCE: Farinha de trigo e/ou mistura de outras farinhas, fermento biológico, pode  canter  ovos,  Oleo  

e/ou margarina, sal, açúcar, leite e tamanho uniforme. Sabor doce, podendo conter calda doce e coco 

ralado. Unidade de 50q. 

UND 5000 Saco para pães Do dia R$ 0,50 R$ 2.500,00 

TOTAL DO LOTE 

LOTE 25- LIMPEZA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 

ÁLCOOL COMUM: 92,8°, embalagem em plástico resistente com 1 litro, uso domestico, registro no 

Ministério da saúde, validade  minima  de 12 meses a partir da data de entrega (cx. com 12und. de 01 11 

cada) 

CX 100 
Cx. com 12und. de 011t. 

cada 
R$ 114,00 R$ 11.400,00 

2 

ÁLCOOL ETILICO: hidratado 70% solução, liquido límpido, incolor, volátil e de odor caracteristico, 

embalagem primaria em frascos cilkados, rotulados, transparentes, de material polietileno, de alta 

densidades frasco dei litro, caixa com 12 unidades dei litro. 

CX 100 
cx. com 12und de 0111. 

cada 
R$ 114,00 R$ 11.400,00 

3 

ÁLCOOL GEL  ANTISEPTIC°  70%: frasco de 500 ml, antisseptico, hidratação por compostos umectantes, 

extra proteção da  Aloe  Vera. E indicado para a proteção e o cuidado das mãos, de características físico 

químicas. PH 100%; 6,8 - 7,0, aparência e odor: transparente, odor característico, densidade: 0,880 - 

0,890 g/cm°, viscosidade: 8,000 - 10,000 CPs (Viscosimetro FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  5/20 

RPM. Temperatura 20° a 25°, solubilidade na água: 100%, diluição: Pronto para usar. Sem diluir. Volátil: 

Fragrância Volátil. Teor de Ativos 

UND 1000 Frasco de 500 ml R$ 5,10 R$ 5.100,00 

4 

AGUA SANITARIA: composição: hipoclorito de sódio e água; principio ativo: hipoclorito de sódio teor de 

cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p. frasco de 1000 ml, validade  minima  de 12 meses, a partir da data de entrega. 

(cx. com 12und de 1000 ml cada) 

CX 100 
cx. com 12 und. de 1000 

ml cada 
R$ 35,00 R$ 3.500,00 

5 DESINFETANTE:germicida/ bactericida (cx. com 12und de 01  It  cada) CX 100 
cx. com 12 und. de 0111 

cada 
R$ 55,00 R$ 5.500,00 

6 

DESINFETANTE UMECTANTE: extra proteção da  Aloe  Vera. E indicado para a proteção e o cuidado das 

mãos, de características fisico-quimicas. PH 100%; 6,8 - 7,0, aparência e odor: gel verde transparente, 

odor característico, densidade: 0,880 - 0,890 9/cm', viscosidade: 8,000 - 10,000 CPs (Viscosimetro 

FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  5/20 RPM. Temperatura 20° a 25°, solubilidade na água: 100%, 

diluição: Pronto para usar. Sem diluir. Volátil: Fragrância Volátil. Teor de Ativos: Acima de 10%. Frasco 

com 211 

UND 80 frasco com 2 litros R$ 8,50 R$ 680,00 

7 DESODORANTE DE AMBIENTE:400m1/277q cheirinho de talco, lavanda (caixa c/12 und) CX 30 caixa c/12 und R$ 144,00 RS 4.320,00 

8 

ÁLCOOL GEL  ANTISEPTIC°  70%: galão de 05 litros, antisseptico, hidratação por compostos umectantes, 

extra proteção da Atoe Vera. E.  indicado para a proteção e o cuidado das mios, de características físico 

químicas. PH 100%: 6,8 - 7,0, aparência e odor: gel verde transparente, odor característico, densidade: 

0,880 - 0,890 9/cm'. viscosidade: 8,000 - 10,000 CPs (Viscosimetro FUNGILAB VISCO  BASIC SPINDLE  

5/20 RPM. Temperatura 20° a 25°. solubilidade na água: 100%, diluição: Pronto para usar. Sem diluir. 

Volátil: Fragrância Volátil. Teor de Ativos 

UND 120 Galão 05 litros R$ 58,00 R$ 6.960,00 

TOTAL DO LOTE 
LOTE 26 - EPI'S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND 
_ 

QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
LUVA  LATEX  NATURAL FORRADA: palma antiderrapante, (par) forma anatômica, 23 espessuras media 

0 55mm, comprimento 300mm, alta resistência, 
UND 48 

Embalagem plástica 

transparente 
R$ 6,50 R$ 312,00 

2 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL: em limpeza e Higienização c/ interior forrado e palma antiderrapante. 

tamanho G 
UND 48 

Embalagem plástica 

transparente 
R$ 6,50 R$ 312,00 

3 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL: em limpeza e higienização c/ interior forrado e palma antiderrapante, 

tamanho M 
UND 48 

Embalagem plástica 

transparente 
R$ 6,50 RS 312,00 

4 
LUVA  LATEX  PARA USO GERAL: em limpeza e higienização c/ interior forrado e palma antiderrapante, 

tamanho P 
UND 48 

Embalagem plástica 

transparente 
R$ 6,50 RS 312,00 

5 
LUVAS DESRCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTEO NÃO CIRÚRGICO:  latex  de borracha natural, com  pa  

bioabsorvivel, tipo Medix Tamanho P (caixa com 100 unidades) 
CX 50 Caixa com 100 unidades R$ 28,00 R$ 1.400,00 

6 
LUVAS DESRCARTAVE1S PARA PROCEDIMENTEO NÃO CIRURGICO:latex de borracha natural, com pó 

bioabsorvivel tipo Medix Tamanho M (caixas com 100 unidades) 
CX 50 Caixa com 100 unidades R$ 25,00 RS 1.250,00 

7 
LUVAS DESRCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTEO NÃO CIRÚRGICO: látex de borracha natural, com  pa  

bioabsorvivel, tipo Medix Tamanho 6 (caixas com 100 unidades) 
CX 100 Caixa com 100 unidades RS 25,00 R$ 2.500,00 



--IIIMÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL: com elástico tripla (cx. com 50 unidades) 	 I 	CX 	I 	100 	I 	Caixa com 50 unidades I 	 I 	RS 	 25,00 I RS 	 2.500.00 
TOTAL DO LOTE 

LOTE 27- LIMPEZA 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 
DESODORANTE PARA VASO SANITARIO: em pedra com cheirinho de talco, lavanda, de 35 g (caixa c/12 
und) 

CX 20 caixa c/12 und R$ 	 30,00 R$ 	 600,00 

2 
DETERGENTE LIQUIDO: biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e  clean  (cx com 12 

und de 500 ml cada) 
CX 50 

caixa com 12 und de 500 
ml cada 

RS 	 30,00 R$ 	 1.500,00 

3 DETERGENTE DESENGORDURANTE:para limpeza de fragrância e equipamentos, tipo veja, frasco de  ill  UND 80 frasco comi litro R$ 	 8,50 R$ 	 680,00 

4 SABÃO EM BARRA: (caixa de 10 und com 1 kg cada) CX 300 
caixa de 10 und comi kg 

cada 
R$ 	 65,00 R$ 	 19.500,00 

5 ESPONJA DE  LA  DE AÇO: (Pacote de 60 g) UND 150 pacote com 60 gramas R$ 	 2,00 RS 	 300,00 

6 
SACO PLÁSTICO PRET0,100 LITROS: suportando peso de 6 kg, confeccionado em polietileno (não 
reciclado) impermeável, resistente com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes  

contendo 5 unidades. 

PCT  500 pacote com 05 unidades R$ 	 4,50 R$ 	 2.250,00 

7 
SACO  PLASTIC()  PRETO, 200 LITROS: suportando peso de 6 kg, confeccionado em polietileno (não 
reciclado) impermeável, resistente com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes  

contendo 5 unidades. 

PCT  500 pacote com 05 unidades R$ 	 4,50 R$ 	 2.250,00 

8 

SACO PLÁSTICO PRETO, 30 LITROS: suportando peso de 6 kg, confeccionado em polietileno (não 
reciclado) impermeável, resistente com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes  

contendo 10 unidades. 

PCT  500 pacotes com 010 unidades R$ 	 4,50 R$ 	 2.250,00 

9 
SACO  PLASTIC()  PRETO, 20 LITROS: suportando peso de 6 kg, confeccionado em polietileno (não 
reciclado) impermeável, resistente com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm. em pacotes  

contendo 10 unidades 

PCT  500 pacotes com 10 unidades R$ 	 4,50 R$ 	 2.250,00 

10 
SACO PLAST1C0 PRETO, 50 LITROS: suportando peso de 6 kg, confeccionado em polietileno (não 
reciclado) impermeável, resistente com solda fundo estrela, com medidas de 59 X 62 cm, em pacotes  

contendo 10 unidades. 

PCT  500 pacotes com 10 unidades R$ 	 4,50 RS 	 2.250,00 

11 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE: transparente reforçado, capacidade 2KG - pacote com 100 unidades.  PCT  1000 pacote com 100 unidades R$ 	 3,90 RS 	 3.900,00 

12 SODA CAUSTICA: (lata de Olkg)  LT  50 lata de 01 kg R$ 	 13,00 R$ 	 650,00 

13 
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA: confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, 
unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida â espuma de 
poliuretano com bactericida, espuma de cor amarela e fibra de cor verde. 

UND 180 embalagem plástica R$ 	 2,00 R$ 	 360,00 

14 
SACO ALVEJADO Para Limpeza dimensões (60x80 cm), panos confeccionados em 100% de Algodão p/ 

pano de chão 
UND 1.000 pacote com 01 unidade R$ 	 8,50 R$ 	 8.500,00 

15 
LIMPA VIDRO LIQUIDO: pulverizador, levemente perfumado. Constando data de fabricação não superior 
a trinta dias. Embalagens de 500 ml 

UND 25 embalagem de 500 ml R$ 	 14,00 R$ 	 350,00 

16 
LIMPA ALUMINIO: a 	base 	de 	ácido sulfõnico, condicionado 	em 	frasco plástico contendo 500m1, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Unidade. 

UND 240 frasco com 500ml RS 	 10,00 R$ 	 2.400,00 

17 

VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO: com cabo e estrutura em plástico maciço, medindo o cabo 
aproximadamente 25 cm, altura do pincel medindo aproximadamente 9 cm e diâmetro aproximado de 8 

cm com cerdas firmes de  nylon,  formato arredondado e com suporte para a vassourinha, com selo 
contendo dados do fabricante e marca do produto. 

UND 24 R$ 	 13,00 RS 	 312,00 

18 
ESCOVA OVAL PARA LAVAR ROUPA: com base de madeira ou plástico, tamanho aproximadamente de 

13 X 6,5cm 
UND 32 R$ 	 3,00 R$ 	 96,00 

19 LUSTRA MOVEIS: (200m1) UND 120 frasco 200m1 R$ 	 10,00 R$ 	 1.200,00 

20 PALHA DE AÇO: (pacote c/14 und de 25g cada)  FD  25 pacote com 14 unidades R$ 	 20,00 R$ 	 500,00 

21 PÁ PALASTICA: p/ lixo c/ cabo curto e largura  minima  de 21 cm UND 25 R$ 	 8,00 RS 	 200,00 

22 VASSOURA DE CIPÓ: com cabo de 1,5 mts UND 72 R$ 	 14,00 R$ 	 1.008.00 

23 RODO JACARE: médio de armação plástica borracha dupla 40 cm UND 45 40 cm RS 	 20,00 R$ 	 900,00 

24 RODO JACARE: pequeno de armação plástica (borracha dupla) 30 cm UND 45 30 cm R$ 	 18,00 R$ 	 810,00 

25 
CABO DE MADEIRA: revestido em plástico com Rosca 1,50 m, compatível com diversos rodos, 

vassouras,  mops,  escovas, rolos 
UND 50 RS 	 6,50 R$ 	 325,00 



26 

LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO: composição: butilglicol, metassilicato de sadio, fosfato trissadico, 

sinergista, tensoativo não iõnico conservante e  aqua,  fragrância: floral,  marine  ou pinho, frasco de 500 

ml, contendo: identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso 

liquido. 

UND 80 frasco de 500ml R$ 4,80 R$ 384,00 

27 PANO DE PRATO: (unidade de 36 cm x 62 cm cor único branco). UNO 300 R$ 4,50 R$ 1.350,00 

28 AVENTAL FLANELADO:  tam.:  42cm X 63 cm UNO 48 R$ 7,50 R$ 360,00 

29 PALITOS DE FOSFORO: 40 palitos pacote com 10 caixas, com certificação do INMETRO. CX 24 pacote com 10 caixas R$ 8,00 R$ 192,00 

30 REGULADOR DE GAZ PARA FOGÃO: c/manqueira 80 cm UNO 12 R$ 30,00 RS 360,00 

31 FLANELA: (peça de 39cm x 59 cm cada) UNO 200 R$ 3,50 R$ 700,00 

32 COADOR DE CAFÉ: (pano) UNO 24 R$ 4,00 RS 96,00 

33 

PAPEL TOALHA: extra branco, fabricados com 100% celulose virgem de altíssima qualidade, com alta 

absorção e resistência ao amido, acondicionados em embalagens de papel  Kraft,  práticas e seguras,  

interfoliado com 2 dobras com 50 folhas de 22x 20 cm, embalagem com 02 rolos 

PCT  400 RS 5,50 R$ 2.200,00 

34 PAPEL ALUMINIO: roto de 30 cm x 7,5m. Para embalagem e preparo de alimentos. RL 80 rolo RS 10,00 R$ 800,00 

35 FILTRO DE PAPEL: n°103 para coar  cafe  em  pa.  Embalagem com 30 unidades.  PCT  50 
com 30 

unidades 

embalagem
RS 6,50 R$ 325,00 

36 FILME PLÁSTICO: (Rolopac), de  PVC  transparente e esticivel, nas dimensões; 28cm x 15m. RL 80 rolo R$ 6,50 R$ 520,00 

37 
 BALDE PLASTICO: 30 litros c/ carro tubular e espremedor metálico p/  mop  úmido, ação vertical, rodas 

de 3 polegadas. Medidas: 58 cm x 43 cm x 92cm. 
UNO 30 R$ 350,00 R$ 10.500.00 

38 BALDE PLÁSTICO: reforçado capacidade (20  Its)  UNO 100 R$ - R$ _ 

39 ESQUEIRO DESCARTAVEL: certificado, pelo INMETRO, chama comum, alta duração, cores sortidas UNO 24 R$ 4,50 R$ 108,00 

40 LIXEIRA: (pequeno) de 30 cm de altura UNO 40 RS 6,00 R$ 240,00 

41 LIXEIRA: com capacidade de 20 litros, com tampa vai e vem, na cor branca UNO 40 RS 34,00 R$ 1.360,00 

42 LIXEIRA: em polipropileno com pedal e tampa, capacidade 30 litros na cor branca ou azul. UNO 36 R$ 35,50 RS 1.278,00 

43 LIXEIRA: grande c/ tampa 60 LIS UNO 40 R$ 60,00 R$ 2.400,00 

44 SABÃO EM PD: embalagem em caixa de papel, 500 gr, caixa com 24 unidades CX 48 caixa com 24 unidades R$ 110,00 R$ 5.280,00 

TOTAL DO LOTE 

LOTE 28 - DESCARTAVE S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UM) QTD EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML: (pacote c/100 und), caixa com 50 pacotes CX 80 caixa com 50 pacotes RS 110,00 RS 8.800,00 

2 COPO DESCARTAVEL DE 180 ML: (pacote c/ 100 und), caixa com 25 pacotes CX 120 caixa com 25 pacotes RS 100,00 R$ 12.000,00 

3 COPO DESCARTAVEL DE 500 ML: (pacote c/ 100  until,  caixa com 25 pacotes CX 120 caixa com 25 pacotes R$ 150,00 R$ 18.000,00 

4 COPO DESCARTAVEL DE 300 ML: (pacote c/100 und), caixa com 25 pacotes CX 120 caixa com 25 pacotes R$ 150,00 R$ 18.000,00 

5 COLHER PARA SOBREMESA: plástico com aproximadamente 14 cmrstacote com 50 und.  PCT  500 pacote com 50 und. R$ 4,90 RS 2.450,00 

6 COLHER PARA REFEIÇÃO: plástico descartável, com aproximadamente 17 cm (pacote c/ 10 und)  PCT  500 pacote c/ 10 und R$ 4,90 R$ 2.450.00 

7 GARFO PARA REFEIÇÃO: plástico descartável com 17 cm (pacote c/ 50 und)  PCT  500 pacote c/ 50 und R$ 4,90 R$ 2.450,00 

8 GARFO PARA SOBREMESA: plástico descartável, com 12 cmrpacote com 50 unidades UNO 500 pacote c/ 50 und R$ 4.90 R$ 2.450,00 

9 PRATO REDONDO: plástico descartável,  rasp,  capacidade 500 ml  (pct  com 10 und)  PCT  500 pacote com 10 und R$ 5,00 R$ 2.500,00 

10 PRATO REDONDO: plástico descartável, fundo, capacidade 500 ml  (pct  com 10 und)  PCT  500 pacote com 10 und R$ 5,00 R$ 2.500,00 

11 PRATO REDONDO: plástico descartável, raso com 15 cm  pct  com 10 und  PCT  500 pacote com 10 und R$ 3,50 R$ 1.750,00 

12  
GUARDANAPO DESCARTAVEL: tamanho 20CM x 21 cm, extra branco, sem estampa e  PCT  600 100% de 

fibras naturais, pacote com 100 unidades. 
PCT  250 pacote com 100 und R$ 4,90 R$ 1.225,00 

13 PRATO REDONDO: plástico descartável, fundo com 15 cm  pct  com 10 und  PCT  500 pacote com 10 und R$ 3,50 R$ 1.750,00 
TOTAL DO LOTE 

LOTE 29 - UTENSILIOS 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO  QM  EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 ASSADEIRA REDONDA DE VIDRO:  tam:  26,4 x 5,8 cm UNO 6 R$ 35,00 R$ 210,00 

2 ASSADEIRA QUADRADA DE VIDRO:  tam:  28 x 23,5 x 6,5 cm UNO 6 R$ 35,00 R$ 210,00 

3 ASSADEIRA RETANGULAR:  tam:  39,5 x23,5 x 5,2 cm UNO 8 R$ 49,00 RS 392,00 

4 
BANDEIJA EM INOX: com 6 repartições aplicação para refeição material aço inoxidável forma 

retangular lisa 
UNO 300 R$ 35,00 R$ 10.500,00 

5 BICOS PARA CONFEITAR BOLO: UNO 20 R$ 6,00 R$ 120,00 



6 CALDEIRÃO DE ALUMINIO 19 1: n° 30 30cm de diametrg, 26 cm de altura UND 6 R$ 	 70,00 R$ 	 420,00 
7 CALDEIRÃO DE ALUMINIO 38 1: n° 38 38cm de diâmetro, 34 cm de altura UND 6 RS 	 215,00 R$ 	 1.290,00 
8 CALDEIRÃO DE ALUMINIO 45 1: n° 40 40cm de diâmetro, 36cm de altura UND 6 R$ 	 330,00 RS 	 1.980,00 
9 CALDEIRÃO DE ALUMINIO 95 1: n° 50 50cm de diâmetro, 48 cm de altura UND 6 RS 	 240,00 RS 	 1.440,00 

10 CHALEIRA DE ALUMINIO: capacidade para 2 litros UND 4 RS 	 110,00 R$ 	 440,00 
11 CONJUNTO DE VASILHAS PLASMAS: tipo potes para armazenar alimentos 3,5 1  JO  12 RS 	 10 00 RS 	 120&L  
12 CONJUNTO DE VASILHAS PLAST1CAS: tipo potes para armazenar alimentos 5,5 1  JO  12 RS 	 15,00 R$ 	 180,00 
13 CONJUNTO DE VASILHAS PLAST1CAS: tipo potes para armazenar alimentos 8 1  JO  12 R$ 	 42,00 R$ 	 504,00 
14 CONJUNTO DE VASILHAS PLAST1CAS: tipo potespara armazenar alimentos 1.751  JO  12 RS 	 13,50 R$ 	 162,00 
15 CUSCUZEIRA GRANDE: em alumínio tipo industrial 26 litros com tampa UND 8 R$ 	 113,00 R$ 	 904,00 
16 CUSCUZEIRA MEDIA: em alumínio com tampa UND 8 R$ 	 100,00 R$ 	 800,00 
17 FORMA GRANDE: em alumínio  tam.:  50 x 30 x 5 cm UND 25 R$ 	 55,00 R$ 	 1.375,00 
18 FORMA PARA BOLO: 35 cm de diâmetro UND 20 R$ 	 30,00 R$ 	 600,00 
19 FORMA PARA CANUDINHO: UND 100 R$ 	 2,80 R$ 	 280,00 
20 FORMA PARA EMPADA: UND 100 R$ 	 1,80 R$ 	 180,00 
21 FORMA PARA PUDIM: UND 12 R$ 	 35,00 RS 	 420,00 
22 FRIGIDEIRA  ANTI-ADERENTE: UND 12 R$ 	 40,00 RS 	 480,00 
23 PANELA COMUM EM ALIMENTO: capacidade 41 litros UND 6 R$ 	 300,00 RS 	 1.800,00 
24 PANELA COMUM EM ALIMENTO: capacidade 52 llitros UND 6 R$ 	 325,00 R$ 	 1.950,00 
25 PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (02  Its)  UND 4 R$ 	 45,00 R$ 	 180,00 
26 PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (03  Its)  UND 4 R$ 	 55,00 R$ 	 220,00 
27 PANELA DE ALUMINIO BATIDO:  (Hilts)  UND 4 R$ 	 160,00 R$ 	 640,00 
28 PANELA DE PRESSÃO: com selo do !METRO (5  Its)  UND 6 R$ 	 55,00 R$ 	 330,00 
29 PANELA DE PRESSÃO: com selo do !METRO (7 ,51ts) UND 6 R$ 	 200,00 R$ 	 1.200,00 

30 
PANELA DE PRESSÃO: capacidade 20 litros, linha industrial, com válvula de  silicone,  cabos especiais 
(baquelita) resistente a alta temperatura e dispositivo de segurança com selo do !METRO 

UND 6 R$ 	 400,00 R$ 	 /400,00 

31 PANELA DE PRESSÃO: capacidade de 4,5 litros. UND 12 R$ 	 50,00 R$ 	 600,00 
32 PANELA TIPO CAÇAROLA: de 2 litros UND 12 R$ 	 65,00 RS 	 780,00 
33 PANELA TIPO CAÇAROLA: de 4 litros UND 12 R$ 	 81,00 RS 	 972 00 
34 PANELA TIPO CAÇAROLA: de 7 litros UND 12 R$ 	 110 00 RS 	 1.320,00 
35 LEITERA GRANDE: em alumínio com tampa, capacidade 10 1 UND 6 R$ 	 132,00 RS 	 792,00 
36 BORRACHA PARA PANELA PRESSÃO 7 5lts UND 24 R$ 	 6,50 RS 	 156 00 
37 ESCORREDOR DE MACARRÃO DE ALUMINIO: UND 10 RS 	 65,00 RS 	 650,00 

38 
ABRIDOR: de lata e de garrafa manual, em alumínio, linha domestica, embalagem lacrada, com selo 
contendo composição e informação de fabricante estampada na peça 

UND 12 R$ 	 3,50 R$ 	 4200, 

39 AMASSADOR DE ALHO: UND 12 R$ 	 15,50 RS 	 186,00 
40 CILINDRO DE ALUMINIO: UND 6 RS 	 224,00 RS 	 1.344,00 

41 
CORTADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL: com  tripe  base de alumínio injetado pintura fostalizada 
lâminas de aço inox altura do  tripe  de 70 a 80cm 

UND 4 R$ 	 315,00 RS 	 1.260,00 

42 
ESCORREDOR DE PRATO INOX: material  ago  inoxidável suporte para talheres capacidade  minima  para 

40 pratos medindo 60 x50 cm (An) 
UND 8 RS 	 455,00 R$ 	 3.640,00 

43 ESCUMADEIRA DE INOX: em tela arame industrial UND 6 R$ 	 87,00 R$ 	 522,00 
44 ESCUMADEIRA DE INOX: - diâmetro de 10 cm e 30 cm de cabo UND 8 R$ 	 57,00 R$ 	 456 00  
45 ESPATULA DE INOX: perfurada 25cm de cabo UND 12 R$ 	 55,00 R$ 	 660,00 

46 
FUNIL ADAPTADOR PARA GARRAFA TERMICA: para ser usado diretamente na garrafa, fabricado em 
100 poliestirenos de alto impacto. 

UND 6 RS 	 22,00 R$ 	 132,00 

47 FUNIL PARA SUPORTE: n°103, para filtro de café. UND 8 R$ 	 7,50 RS 	 60,00 _ 

48 
LATA PARA MANTIMENTOS: conjunto com 5 pegas, com tampa, com tamanho aproximado de 5L, 4L, 3L, 

2L,  IL.  
UND 12 RS 	 150,00 R$ 	 1.800,00 

49 RALADOR: material inox 4 faces, aplicação alimentos UND 6 RS 	 35,00 RS 	 210,00 
50 TABULEIRO: grande em alumínio - dimensões 0,4 x 0,7 x 0,04_(LxCxA) UND 8 RS 	 49,80 R$ 	 398,40 
51 TABULEIRO: grande em alumínio - dimensões 0,4 x 0,7 x 0,08 (LxCxA) UND 8 R$ 	 40 00 R$ 	 320 00 

52 TÁBUA: em polipropileno, para cortar carnes ou legumes, formato retangular, medindo 45 x 24 cm UND 6 R$ 	 35,00 0:0

0

0 RS 	 2

6

1

40 

 
. 

53 BACIA EM PLASTICO: redonda reforçada capacidade 30 1 UND 12 R$ 	 22,00 R$ 	 2  

54 BACIA EM PLASTICO: redonda reforçada capacidade 50 1 UND 12 - R$ 	 35,00 R$ 	 420,00 



55 BACIA DE ALUMINIO: reforçado. (N°. 40) UND 6 RS 	 48,00 14 	 288 00 
56 BACIA DE ALUMINIO: reforçado. (N°. 50) UND 6 RS 	 60,00 10 	 360 00 
57 BACIA EM PLASTICO: com capacidade de 10 litros UND 20 RS 	 15,00 14 	 300,00 
58 BACIA EM PLÁSTICO: com capacidade de 2,5 litros UND 12 RS 	 6,50 Ri 	 78,00 
59 BACIA EM PLÁSTICO: com capacidade de 4,6 litros UND 12 Ri 	 9,80 RS 	 117 60 

60 
CAIXA ISOPOR: com tampa, espessura do isopor de 2,5cm a 3 cm tamanho 30 x 60 x 50 m, capacidade 

media de 67,92 litros 
UND 100  IRS 	 90,00 10 	 9.000,00 

61 CAIXA TERMICA: de 50 litros UND 50 RS 	 250,00 RS 	 12.500 00 

62 
GARRAFA TERMICA: inquebrável 2,21, ampola e corpo em  ago  inoxidável, sistema pressão, base 

giratOria. (Marca Invicta ou superior). 
UND 24 10 	 300,00 In 	 7.200,00 

63 GARRAFA TERMICA: inquebrável 5L UND 16 RS 	 45,00  IRS 	 720,00 

. 	64 
GARRAFA TERMICA, com corpo externo em polipropileno, ampola com capacidade para 011itro, com 

fechamento em rosca, alça fixa em polipropileno azul. 
UND 18 RS 	 42,00 RS 	 756,00 

65 
GARRAFA TERMICA: com corpo externo em polipropileno, ampola com capacidade para 03 litros, com 

fechamento em rosca, alça fixa em polipropileno. 
UND 12 RS 	 47,00 RS 	 564,00 

66 
GARRAFA TERMICA: com corpo externo em polipropileno, ampola com capacidade para 500 ml, com 
fechamento em rosca, alça fixa em_polipropileno. 

UND 12 RS 	 32,00 10 	 384,00 

67 PANELA DE ALUMINIO BATIDO: (05  Its)  UND 4 RS 	 65,00 RS 	 260 00 
TOTAL DO LOTE 

LOTE 30 - UTENSILIOS 02 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND OTO EMBALAGEM PRIMERIA VALIDADE VALOR  UNIT.  VALOR TOTAL 

1 COPO DE ALIMINIO: capacidade de 200 ml UND 100 RS 	 7.50 RS 	 750 00 
2 COPO DE VIDRO: 180m1 UND 200 RS 	 2,00 RS 	 400 00 
3 COPO DE VIDRO tipo americano 200 ml UND 200 RS 	 3,50 RS 	 700 00 
4 COPO EM INOX: 200 ml UND 100  IRS 	 6,50 14 	 650 00 
5 CONCHA: de servir (alumínio batido) UND 24 In 	 22,00 RS 	 528 00 
6 CONCHA: em inox para sopa ou feij5o diâmetro 9cm e 30cm de cabo UND 12 RS 	 14,50 10 	 174 00 
7 FACA: de aço inox. (Tamanho n°.12) UND 100 Fd 	 15,50 F3 	 1.550 00 
8 FACA: de mesa Fabricada em aço inox UND 150 RS 	 3,50 12$ 	 525,00 
9 FACA: de serra com cabo plástico refeição UND 100 RS 	 3,50 10 	 350 00 

10 
FACA: em inox - Faca de carne profissional 6" (Lamina 15 cm) tipo peixeira, cabo branco em 

polipropileno ponta arredondada 
UND 12 RS 	 51,00 RS 	 612,00 

11 
FACA: em inox - Faca de carne profissional 8" (Lâmina 20 cm) tipo peixeira, cabo branco em 

polipropileno ponta arredondada 
UND 12 Ri 	 65.00 RS 	 780,00 

12 FACA: para pão em aço inox UND 18 R$ 	 18,00 14 	 324 00 
13 GARFO: médio material inox. UND 150 	, In 	 3,50 In 	 525,00 
14 GARFO: com cabo de plástico refeição UND 100 R$ 	 3,50 fd 	 350 00 
15 GARFO: bidente em inox -  comp.  aproximado 35 cm UND 12 RS 	 35,00 RS 	 420,00 
16 JARRA: de Plástico com tampa (01  It)  UND 24 R$ 	 18,00 RS 	 432 00 
17 JARRA: de vidro com tampa (0110 UND 24 RS 	 25.00 RS 	 600,00 

18 JARRA: em inox com tampa - capacidade 1, 5 1 com aparador para gelo com alça aplicação agua e suco UND 12 RS 	 165,00 R$ 	 1.980,00 

19 JARRA EM INOX COM TAMPA: capacidade 5 1 com aparador para gelo com alga aplicação água e suco UND 12  ft$ 	 200,00 Ri 	 2.400,00 

20 
JARRA PLAST1CA: capacidade para 4,0 litros, dimensões (cm): (larg.)16,0 x  (alt.)  26,0cm, Tampa 

hermetica cor azul. Material leve e duravel. 
UND 12 RS 	 45,00 Ri 	 540.00 

21 PRATO FUNDO: de louça para refeição branco UND 200 RS 	 18,00 Ri 	 3.600 00 

22 PRATO RASO: de louça para refeição branco UND 200 In 	 22,00 Ri 	 4.400 00 

23 
TAÇA DE VIDRO: para água - com 260 ml, diâmetro de boca de 65 rm. altura 112 mm (medidas 

aproximadas) 
UND 200 RS 	 11,50 Ri 	 2300,00 

24 XICARA DE LOUCA: para  cafe  com pires (180 ml) UND 100 13 	 900 Ri 	 90000 

25 COLHER GRANDE: em inox -comprimento aproximado de 50cm UND 42 RS 	 18,00 Ri 	 75600 - 

26 COLHER DE CHÁ: inox (5q) UND 150 14 	 4,00 Ri 	 60000 

27 COLHER DE SOPA: de mesa, material inox UND 150 RS 	 4,00 Ri 	 60000 - 

28 Colher em cabo de plástico refeição UND 120 RS 	 4,50 Ri 	 540,00 
TOTAL DO LOTE 

TOTAL DOS LOTES 	 R$ 1.413.470 20 
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