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 DADOS DA LICITAÇÃO NR:462  

 Licitação 
Nº...: 

018/2018  Critério:  Menor Preço  Abertura:  16/05/2018 - 08:00:00  
       Processo Nº: 052/2018   Modalidade:  Pregão              Julgamento:  16/05/2018 - 08:00:00  

       
 Código Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total  

 16921 79 ABACATE de 1ª primeira qualidade, fruto com 80 a 90% do grau 
de maturação climatizado, tamanho médio e uniforme, fresco, 
firme, livres de resíduos fertilizantes, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Não devem estar golpeadas ou danificadas por 
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua 
aparência. 

40,0000 QUILO R$ 7,850000 R$ 314,00 

17297 92 ABACAXI maduro tipo pérola Tamanho e coloração uniformes, 
com peso aproximado de 800 gramas. Caracteristicas: produto 
selecionado, não deve apresentar defeitos internos e externos 
como amassado, broca, coroa fasciada, imaturo, unjuria por frio, 
mancha, passado, podridão ou queimado de sol. 

550,0000 UNID R$ 6,190000 R$ 3.404,50 

593 8 ABOBORA CABOTIÃ 300,0000 QUILO R$ 2,950000 R$ 885,00 

382 6 ABOBRINHA -  Frutos pequenos de pescoço e casca rajada, com 
peso aproximado de 800g. O produto não deve apresentar defeitos 
internos e externos como amassados, brocas. 

10,0000 QUILO R$ 4,990000 R$ 49,90 

1730 24 ABOBRINHA VERDE,  de primeira, de tamanho médio, uniforme, 
tenra, cor uniforme e com brilho, turgescentes, intacta, firme e bem 
desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livres de terra ou corpos 
estranhos aderentes à superfície à superfície interna. 

300,0000 QUILO R$ 5,180000 R$ 1.554,00 

22491 115 ACHOCOLATADO EM PÓ, solúvel, instantâneo, rico em vitami-
nas. pacote 400gramas ingredientes: cacau em pó , maltodextrina, 
amido, biotina, pantotenato de cálcio, lecitina de soja. obtido de 
matérias primas sãs e limpas. embalagem: pacote de polietileno. 

100,0000 PACOTE R$ 5,620000 R$ 562,00 

17104 85 ACUCAR CRISTAL, PCT C/ 2 KG, sacarose de cana-de-açucar, 
cor branco, tipo 1, isento de matéria terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, acondicionado em embalagem plástica 
resistente original de fábrica, contendo externamente especifica-
ção do produto, informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

875,0000 PACOTE R$ 4,860000 R$ 4.252,50 

20044 98 ADOÇANTE LIQUIDO, frasco com 100ml, aspecto físico líquido 
límpido transparente, ingredientes sacarina 
sódica,ciclamato de sódio e edulcorantes, prazo validade 01 (um) 
ano, características adicionais bico dosador. 

20,0000 UNIDADES R$ 3,990000 R$ 79,80 

1781 25 ALFACE LISA, especial, c/ cabeça, frescas, em pé bem desenvol-
vido pesando aproximadamente 400 gramas, firmes e bem de-
senvolvidas, apresentando cor e sabor próprios da variedade e 
espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar 
a manipulação, c/ ausência de sujidades, parasitas e larvas ade-
rentes à superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de 
terra ou corpos estranhos e intactas.O transporte e a 
conservação deverão estar em condições adequadas para o con-
sumo. 

540,0000 UNID R$ 2,990000 R$ 1.614,60 

17268 90 ALHO - maturação adequada para o consumo. Bulbo de tamanho 
médio, com caracteristicas íntegras e de primeira qualidade; isen-
tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de ori-
gem fisica, mêcanica ou biológica, em kg. 

284,0000 QUILO R$ 22,830000 R$ 6.483,72 

1044 20 AMEIXA de 1ª primeira qualidade, fruto com 80 a 90% do grau de 
maturação climatizado, tamanho médio e uniforme, fresco, firme, 
livres de resíduos fertilizantes, com ausência de sujidades, parasi-
tos e larvas. Não devem estar golpeadas ou danificadas por 
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua 
aparência. 

60,0000 QUILO R$ 18,490000 R$ 1.109,40 
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17094 81 AMIDO DE MILHO - embalagem de 500g , produto amiláceo ex-

traído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmi-
dos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produ-
zir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade 
máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e 
resíduo mineral fixo 0,2%p/p.  A embalagem deverá conter exter-
namente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do pro-
duto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

80,0000 PACOTE R$ 6,830000 R$ 546,40  

1864 26 ARROZ PCT 5KG, branco, tipo 1, subgrupo polido, classe longo 
fino, não devem apresentar manchas escuras, brancas, averme-
lhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem 
apresentar perfurações (carunchos e outros insetos), acondicio-
nado em embalagem plástica resistente de 05 Kg, contendo ex-
ternamente especificação do produto, informações do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

550,0000 PACOTE R$ 13,990000 R$ 7.694,50 

1982 27 AVEIA EM FLOCOS, em embalagem de papel, plástica ou lata 
original da fábrica c/ aproximadamente 170g, registro no Minsitério 
da Agricultura-SIF especificação dos ingredientes, informações do 
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. 

10,0000 UNID R$ 5,220000 R$ 52,20 

17050 80 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML 55,0000 UNID R$ 19,790000 R$ 1.088,45 

20054 106 BACON suíno defumado de primeira qualidade, limpo, pouca 
gordura, resfriadas, isentas de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e organolépti-
cas),inspecionadas pelo ministério da agricultura. 

50,0000 QUILO R$ 24,740000 R$ 1.237,00 

1045 21 BANANA MAÇÃ 200,0000 QUILO R$ 6,110000 R$ 1.222,00 

2104 28 BANANA NANICA, de 1ª primeira qualidade, in natura, em penca, 
com 60% a 80% de grau de maturação, tamanho grande e uni-
forme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e 
sabor próprios da variedade e espécie, grau de evolução e tama-
nho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de 
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem 
ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intac-
tas. O transporte e a conservação deverão estar em condições 
adequadas p/ o consumo. 

680,0000 QUILO R$ 3,870000 R$ 2.631,60 

2127 29 BATATA DOCE, de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e uni-
forme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e 
sabor próprios da variedade e espécie, grau de evolução e tama-
nho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de 
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem 
ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intac-
tas. O transporte e a conservação deverão estar em condições 
adequadas p/ o consumo. 

180,0000 QUILO R$ 2,900000 R$ 522,00 

17103 84 BATATA LAVADA -  1ª primeira qualidade, tamanho médio e 
uniforme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor 
e sabor próprios da variedade e espécie, grau de evolução e ta-
manho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de 
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem 
ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intac-
tas. O transporte e a conservação deverão estar em condições 
adequadas p/ o consumo. 

540,0000 QUILO R$ 3,010000 R$ 1.625,40 
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20048 101 BATATA PALHA PACOTE DE 500 GRAMAS-fina, sequinha e 

crocante. Produto obtido a partir do processamento da batata 
descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal 
isento de ácidos graxos trans. A batata deve ser obtida, proces-
sada, embalada, armazenada e conservada em condições que 
não produzam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou 
biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Ausên-
cia de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: filme 
composto de polietileno, poliéster e alumínio ou similar, hermeti-
camente fechado com capacidade para 500 gramas 

80,0000 UNIDADES R$ 13,990000 R$ 1.119,20  

2156 30 BERINJELA, de 1ª primeira qualidade, especial, lavada, tamanho 
grande e uniforme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, 
tenra, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau de evo-
lução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, 
c/ausência de sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície 
externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos es-
tranhos e intactas. O transporte e a conservação deverão estar em 
condições adequadas p/ o consumo. 

10,0000 QUILO R$ 3,830000 R$ 38,30 

369 5 BETERRABA - de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e uni-
forme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e 
sabor próprios da variedade e espécie, grau de evolução e tama-
nho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de 
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem 
ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intac-
tas. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. 

280,0000 QUILO R$ 4,010000 R$ 1.122,80 

20045 99 BISCOITO  ROSQUINHAS DE COCO 400G; Ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de 
milho e / ou féculas de arroz ou mandioca, gordura vegetal hidro-
genada, açúcar invertudo, coco ralado, sal refinado, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofos-
fato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante. 
contém glúten. pode conter traços de leite 

300,0000 PACOTE R$ 4,590000 R$ 1.377,00 

2464 31 BISCOITO DOCE - LEITE, de 1ª primeira qualidade, vitaminado, 
inteiros e firmes, não devem apresentar cor esverdeada c/ pontos 
brancos e cinza (mofo) ou perfurações de carunchos e outros 
insetos, acondicionado em embalagem original de fábrica, pacote 
c/ 400g, confeccionado em papel ou polipropileno, contendo ex-
ternamente especificação do produto, informações do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

300,0000 PACOTE R$ 4,590000 R$ 1.377,00 

19028 95 BISCOITO ROSQUINHA de 1ª primeira qualidade, vitaminado, 
inteiros e firmes, não devem apresentar cor esverdeada c/ pontos 
brancos e cinza (mofo) ou perfurações de carunchos e outros 
insetos, acondicionado em embalagem original de fábrica, pacote 
c/ 290 g, confeccionado em papel ou polipropileno, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

150,0000 PACOTE R$ 4,810000 R$ 721,50 

2528 32 BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER, de 1ª primeira 
qualidade, vitaminado, inteiros e firmes, não devem apresentar cor 
esverdeada c/ pontos brancos e cinza (mofo) ou perfurações de 
carunchos e outros insetos, acondicionado em embalagem original 
de fábrica, pacote c/ 400g, confeccionado em papel ou polipropi-
leno, contendo externamente especificação do produto, informa-
ções do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Minis-
tério da Saúde. 

1.080,0000 PACOTE R$ 4,590000 R$ 4.957,20 

667 13 BOLACHA MAISENA 400,0000 PACOTE R$ 4,780000 R$ 1.912,00 

2691 33 BROCOLIS 40,0000 QUILO R$ 7,870000 R$ 314,80 
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22436 114 CAFÉ EM PÓ 500G 3 CORAÇÕES ou similar, torrado e moído, 

isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e 
de fragmentos estranhos, embalado à vácuo puro, acondicionado 
em embalagem de alumínio metalizada revestida filme ou papel c/ 
500g. O produto deverá ter sêlo de pureza e qualidade da ABIC - 
Associação Brasileira da Indústria do Café, registro no Ministério 
da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saude e a 
Resolucao 12/78 da CNNPA - Comissao Nacional de Normas e 
Padrões p/ Alimentos. Embalagem contendo identificação do 
produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

1.200,0000 UNIDADES R$ 12,230000 R$ 14.676,00  

25752 121 CAMOMILA EM FLOR PCT 10g 20,0000 UNID R$ 1,620000 R$ 32,40 

16339 77 CANELA EM PAU (rama ou casca), acondicionada em embala-
gem de polipropileno original de fábrica pacote com no minímo 10 
gramas, isento de parasitas e fungos, livres de fragmentos e cor-
pos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações 
do fabricante e prazo de validade. O produto devera ter registro no 
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da Saude. 

80,0000 PACOTE R$ 1,910000 R$ 152,80 

2816 34 CARNE BOVINA - ALCATRA, sem osso, conservada em estado 
congelado ou resfriado, produto não transgênico, livre de aparas, 
deverá apresentar odor agradável e consistência firme, não deve 
apresentar manchas escuras ou esverdeadas, estado pegajoso, 
intervações ou contra pesos (gorduras em excesso), acondiciona-
da em embalagem plástica original de fábrica, constando exter-
namente especificação do protudo, informações do fabricante, 
data 
de embalamento e prazo de validade , qunatidade do produto, 
numero registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde/SIF/DIPOA. (cortada em cubos, bifes, moída ou a peça, 
conforme solicitação da nutriçionista responsável). 

570,0000 QUILO R$ 25,010000 R$ 14.255,70 

2899 35 CARNE BOVINA - FRALDINHA, sem osso, conservada em estado 
congelado ou resfriado, produto não transgênico, livre de aparas, 
deverá apresentar odor agradável e consistência firme, não deve 
apresentar manchas escuras ou esverdeadas, estado pegajoso, 
intervações ou contra pesos (gorduras em excesso), acondiciona-
da em embalagem plástica original de fábrica, constando exter-
namente especificação do protudo, informações do fabricante, 
data de embalamento e prazo de validade. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
(cortada em cubos, bifes, moída ou a peça, conforme solicitação 
da nutriçionista responsável) 

600,0000 QUILO R$ 24,800000 R$ 14.880,00 

864 16 CARNE BOVINA 1ª IN NATURA PEÇA, EM KG. 250,0000 QUILO R$ 24,440000 R$ 6.110,00 

21876 110 CARNE BOVINA MAGRA, Carne bovina magra, de primeira qua-
lidade, resfriada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amoleci-
da, nem pegajosa, com cor e odor característicos da espécie, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas. Não devendo apresentar 
mais que 30% de gordura. O produto deve ser embalado em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/ 
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

120,0000 QUILO R$ 23,690000 R$ 2.842,80 

2913 36 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO, sem osso, conservada 
em estado congelado ou resfriado, produto não transgênico, livre 
de aparas, deverá apresentar odor agradável e consistência firme, 
não deve apresentar manchas escuras ou esverdeadas, estado 
pegajoso, intervações ou contra pesos (gorduras em excesso), 
acondicionada em embalagem plástica original de fábrica, cons-
tando externamente especificação do protudo, informações do 
fabricante, data de embalamento e prazo de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde/SIF/DIPOA E CARIMBO DE 
INSPEÇÃO DO SIF. 

400,0000 QUILO R$ 20,460000 R$ 8.184,00 

17506 93 CARNE DE 2ª BOVINA SEM OSSO EM KG (FRESCA). 200,0000 QUILO R$ 20,730000 R$ 4.146,00 
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342 3 CEBOLA - de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e uniforme, 

perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios 
da variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe 
permita suportar a manipulação, c/ausência de sujidades, parasi-
tas e larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou 
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. Acondiio-
nadas em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solici-
tada. 

390,0000 QUILO R$ 4,110000 R$ 1.602,90  

2964 37 CENOURA, de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e uniforme, 
sem folhas, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor próprios da variedade e espécie, grau de evoluçãoe tama-
nho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de 
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem 
ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intac-
tas. O transporte e a conservação deverão estar em condições 
adequadas p/ o consumo. Maço com no mínimo 10 bulbos. 

410,0000 QUILO R$ 3,440000 R$ 1.410,40 

15727 75 CHA MATE 250g- Isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, 
livre de umidade e de fragmentos estranhos. Acondicionado em 
embalagem original de fábrica com peso líquido de 250g, com 
identificação do produto, informações do fabricante e prazo de 
validade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

520,0000 PACOTE R$ 4,670000 R$ 2.428,40 

21875 109 CHARQUE PONTA DE AGULHA 1ª QUALIDADE, Charque Ponta 
de Agulha, carne bovina dessecada salgada sem osso, no máximo 
10% de gordura, embalada em saco plástico a vácuo transparente 
e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem de 500gr deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

50,0000 QUILO R$ 23,070000 R$ 1.153,50 

3058 38 CHEIRO VERDE, salsinha e cebolinha, lavadas em maço com 
aproximadamente 300g, frescas, sem folhas amareladas e secas, 
sem manchas escuras sem corpos estranhos aderidos às folhas. 
Sem raízes. 

260,0000 MAÇO R$ 3,040000 R$ 790,40 

3295 39 CHUCHU, de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e uniforme, 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios 
da variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe 
permita suportar a manipulação, c/ausência de sujidades, parasi-
tas e larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou 
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. O transporte 
e a conservação deverão estar em condições adequadas p/ o 
consumo. 

180,0000 QUILO R$ 4,870000 R$ 876,60 

15681 74 COCO RALADO SEM AÇUCAR 100g 100,0000 UNID R$ 4,810000 R$ 481,00 

19034 96 COLORAU, sem sal; em pó fino, homogêneo; obrido de frutos 
maduros de espécimes genuínos; grãos sadios, limpos, desseca-
dos e moídos; de coloração vermelho intenso; com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios; insento de materiais estranhos a sua 
espécie; acondiionado em saco plástico transparente, atóxico, 
resistente, hermeticamente vedado; em pacotes de 50 gramas. 

10,0000 PACOTE R$ 3,910000 R$ 39,10 

368 4 COUVE  - de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e uniforme, 
talo verde ou roxo, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau de evolução e 
tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, pesando 
aproximadamente 300g o maço, c/ausência de sujidades, parasi-
tas e larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou 
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. 
O transporte e a conservação deverão estar em condições ade-
quadas p/ o consumo. 

120,0000 MAÇO R$ 3,620000 R$ 434,40 
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3361 40 COUVE FLOR - de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e uni-

forme, talo verde ou roxo, perfeito estado de desenvolvimento do 
aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau de evo-
lução e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, pe-
sando aproximadamente 600g , c/ausência de sujidades, parasitas 
e larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou defei-
tos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. 
O transporte e a conservação deverão estar em condições ade-
quadas p/ o consumo. 

100,0000 MAÇO R$ 11,920000 R$ 1.192,00  

22061 113 COUVE MANTEIGA - intacta com todas as partes comestíveis 
aproveitáveis folhas verdes, grossas, fresca, compacta e firme, 
sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

100,0000 MAÇO R$ 3,920000 R$ 392,00 

26057 124 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, produto de qualidade - 
entregue em embalagens que contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, data, de embalagem e data de validade. 
A carne deverá estar congelada. 

200,0000 UNID R$ 8,070000 R$ 1.614,00 

3381 41 CRAVO DA ÍNDIA, grãos (flores) secas e bem desenvolvidas, 
isento de parasitas e fungos e livres de fragmentos e corpos es-
tranhos, acondicionado em embalagem de polipropileno original de 
fábrica c/ no mínimo 10g, com especificação dos ingredientes, 
informações do fabricante e prazo de validade, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

80,0000 PACOTE R$ 2,470000 R$ 197,60 

3423 42 CREME DE LEITE, textura homogênea, branco leitoso, com soro, 
estabilizante fosfato dissódico, acondicionado em embalagem de 
300g, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante 
e data de vencimento. Não devem estar amassadas, enferrujadas 
e estufadas, não devem conter perfurações, principalmente nas 
costuras, não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre 
quando abertos, não deve apresentar manchas escuras e 
ferrugem na parte interna, de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

170,0000 UNID R$ 3,390000 R$ 576,30 

24045 118 Coração de frango 130,0000 QUILO R$ 23,170000 R$ 3.012,10 

910 17 ERVA DOCE - isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre 
de umidade e de 
fragmentos estranhos. Acondicionado em embalagem original de 
fábrica com peso líquido acima de 
15g, com identificação do produto, informações do fabricante e 
prazo de validade, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

52,0000 PACOTE R$ 2,000000 R$ 104,00 

3866 43 ERVILHA EM CONSERVA, reidratada, de 1ª qualidade, acondi-
cionada em embalagem original de fábrica c/ peso líquido drenado 
de aproximadamente 200g, contendo externamente especificação 
do produto, informações fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. (A embalagem não deve estar amassa-
da, enferrujada e estufada, não deve conter perfurações, princi-
palmente nas costuras, não deve soltar ar c/ cheiro de azedo ou 
podre quando aberta, 
não deve apresentar manchas escuras ou ferrugem na parte in-
terna) 

120,0000 LATA R$ 2,130000 R$ 255,60 

17112 86 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA,  de 1 ª qualidade, seca, 
beneficiada, aspecto granuloso 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. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

90,0000 PACOTE R$ 7,860000 R$ 707,40 
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25753 122 FARINHA DE MILHO FLOCADA, de 1º qualidade, seca, benefici-

ada, aspectogranuloso fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, acondicio-
nada em embalagem original de fábrica, em polipropileno trans-
parente PCT 500g. 

10,0000 UNID R$ 5,370000 R$ 53,70  

4060 44 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, de 1 ª qualidade, seca, benefi-
ciada, aspecto granuloso fino, isenta de matéria terrosa, fungos ou 
parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos, acondicio-
nada em embalagem original de fábrica, em polipropileno trans-
parente ou papel, pacote c/ 01 kg, contendo externamente especi-
ficação do produto, informações do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

240,0000 PACOTE R$ 2,820000 R$ 676,80 

315 1 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, novo, constituido de grãos inteiros e 
sadios, com teor de umidade máxima de 14%, isento de material 
terroso, sujidades e misturas de outras variedades e espécies; 
acondicionado em embalagem plástica resistente e atóxica con-
teudo de 1kg e suas condições deverão estar de acordo com a 
legislação vigente do MAPA, validade de no minimo de 05 meses 
a partir da entrega. Rótulo deverá conter identificação e contato do 
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade e informa-
çãoes nutricionais. 

410,0000 PACOTE R$ 4,710000 R$ 1.931,10 

17114 87 FEIJAO PRETO TIPO 1 - EMBALAGEM C/ 1KG , novo, não deve 
conter perfurações (carunchos e outros insetos), 
não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos, sem brilho ou 
brotando, não devem apresentar cheiro estranho (inseticida), 
quando o pacote for aberto, acondicionado em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

80,0000 PACOTE R$ 6,790000 R$ 543,20 

4116 45 FERMENTO P/ BOLO (químico), fermento em pó, de 1ª primeira 
qualidade, acondicionado em embalagem original de fábrica, 
frasco c/ 100g, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

135,0000 UNID R$ 3,070000 R$ 414,45 

17157 89 FRANGO INTEIRO CONGELADO -  lote 6, de tamanho grande, 
conservado em estado congelado ou 
resfriado, c/ miúdos, produto não transgênico, apresentando cor 
amarelo rosado, deve apresentar odor agradável e possuir con-
sistência firme, não deve conter água além do permitido, apresen-
tar manchas esverdeadas ou escuras (mofo), aconcionado em 
embalagem original de fábrica, confeccionada em filme de PVC ou 
material plástico transparente, contendo externamente especifica-
ção do produto, informaçoes do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

100,0000 QUILO R$ 7,270000 R$ 727,00 

341 2 FRANGO INTEIRO CONGELADO - de tamanho grande, conser-
vado em estado congelado ou resfriado, c/ miúdos, produto não 
transgênico, apresentando cor amarelo rosado, deve apresentar 
odor agradável e possuir consistência firme, não deve conter água 
além do permitido, apresentar manchas esverdeadas ou escuras 
(mofo), aconcionado em embalagem original de fábrica, confec-
cionada em filme de PVC ou material plástico transparente, con-
tendo externamente especificação do produto, informaçoes do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

950,0000 QUILO R$ 7,270000 R$ 6.906,50 
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21869 108 FUBÁ, produto de primeira qualidade, seco, beneficiado, fino, 

isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranhos, acondicionad0 em embalagem original de 
fábrica, em polipropileno transparente ou papel, pacote com 500 
gramas, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação 
e prazo de validade. Devendo ter registro no Ministério da Agricul-
tura. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega na escola. 

100,0000 PACOTE R$ 2,560000 R$ 256,00  

22497 116 Farofa pronta, Farinha de mandioca temperada, sem pimenta, 
pronta para consumo.Contendo 01 kg,Isenta de sujidades, insetos 
e mofo. 

100,0000 PACOTE R$ 4,940000 R$ 494,00 

16792 78 IOGURTE 1LT SABORES VARIADOS. 160,0000 UNID R$ 6,680000 R$ 1.068,80 

855 15 JILÓ 120,0000 QUILO R$ 6,170000 R$ 740,40 

599 9 LARANJA - de 1ª primeira qualidade, frutos frescos e maduros, 
tamanho médio, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor 
e sabor próprios da variedade e espécie, grau máximo de evolu-
ção e tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/ 
ausência de sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície 
externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos es-
tranhos e intactos. O transporte e a conservação deverão estar em 
condições adequadas p/ o consumo. 

600,0000 QUILO R$ 2,190000 R$ 1.314,00 

17099 83 LEITE  INTEGRAL UHT 1LT - líqüido, não podendo ser modifica-
do e nem ter origem ou procedência estrangeira . Acondicionado 
em embalagem de 01 litro, original de fábrica, tetra pack, contendo 
no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes, informa-
ções do fabricante e data de vencimento. O leite não deve apre-
sentar cheiro azedo ou rançoso. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

510,0000 UNID R$ 4,490000 R$ 2.289,90 

4692 46 LEITE CONDENSADO, textura homogênea, creme leitoso, acon-
dicionado em embalagem original de fábrica de no mínimo 395g, 
com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e 
prazo de validade estampados na embalagem, de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Não deve a-
presentar vestígios de ferrugem, amassadura ou abalamento. 

150,0000 LATA R$ 5,020000 R$ 753,00 

15666 73 LEITE DESNATADO UHT 1 LT líqüido, não podendo ser modifi-
cado e nem ter origem ou procedência estrangeira e de acordo 
com a portaria. Acondicionado em embalagem de 01 litro, original 
de fábrica, tetra pack, contendo no corpo da embalagem, especi-
ficação dos ingredientes, informações do fabricante e data de 
vencimento. O leite não deve apresentar cheiro azedo ou rançoso. 
O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

50,0000 UNID R$ 5,770000 R$ 288,50 

1207 23 LINGUICA TOSCANA - Carne Suina, gordura suína, agua, sal, 
dextrina, estabilizante tripolisfosfato de sódio especiarias natu-
rais(coentro, alho, pimenta branca, noz-moscada, pimenta preta e 
capsicum), antoxidade eritorbato de sódio, realçador desabor 
glutamato monossódico, corantes naturais de beterraba e cocho-
nilha, conservadores nitrito e nitrato de sódio. Deve apresentar 
odor agradável e possuir consistência firme, não deve apresentar 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo), estado pegajoso, inter-
vações ou contra pesos (gorduras em excesso), acondicionada em 
embalagem original de fábrica, pacote c/ aproximadamente 03 kg, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabraicação e prazo de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

50,0000 QUILO R$ 15,810000 R$ 790,50 
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20053 105 LINGUIÇA TIPO CALABRESA. Embalagem em filme PVC trans-

parente ou saco  plástico transparente, com dados de identifica-
ção do produto, marca do  fabricante prazo de validade, peso 
líquido, com Registro no Ministério  
da Agricultura ou Ministério da Saúde. Deverá ser transportado em 
carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas 
corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e adequadas, res-
peitando a características do produto. De modo que as embala-
gens não se apresente estufadas ou alteradas, consistência mole 
ou manchas esverdeadas. 

80,0000 QUILO R$ 20,990000 R$ 1.679,20  

24556 119 Leite em pó, integral tradicional, enriquecido com vitamina A e D. 
Embalagem: lata com no mínimo de 400g, com dados de identifi-
cação do produto, prazo de validade, peso líquido e registro no 
ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA 

100,0000 UNID R$ 14,500000 R$ 1.450,00 

4986 47 MACARRÃO - ESPAGUETE, de 1ª primeira qualidade, massa c/ 
ovos, devem estar inteiros e firmes, não devem apresentar cor 
esverdeada c/ pontos brancos e cinza (mofo) ou c/ perfurações 
(carunchos e outros insetos), acondicionado em embalagem ori-
ginal de fábrica, em polipropileno transparente ou papel resistente, 
pacote c/ 500 gramas, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

350,0000 PACOTE R$ 2,830000 R$ 990,50 

663 12 MACARRÃO ESPAGUETE PCT 500 G 60,0000 PACOTE R$ 2,830000 R$ 169,80 

5045 48 MAIONESE TRADICIONAL, de 1ª primeira qualidade, acondicio-
nada em embalagem original de fábrica, pote c/ 200g, contendo 
externamente especificação do produto, informações informações 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

210,0000 POTE R$ 2,810000 R$ 590,10 

5057 49 MAMAO FORMOSA, de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e 
uniforme, fruto com 80 à 90% do grau de maturação, perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da 
variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe 
permita suportar a manipulação, c/ausência de sujidades, parasi-
tas e larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou 
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. O transporte 
e a conservação deverão estar em condições adequadas p/ o 
consumo. 

100,0000 QUILO R$ 5,840000 R$ 584,00 

591 7 MAMAO TIPO FORMOSA - de 1ª primeira qualidade, tamanho 
médio e uniforme, fruto com 80 à 90% do grau de maturação, 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios 
da variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe 
permita suportar a manipulação, c/ausência de sujidades, parasi-
tas e larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou 
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. O transporte 
e a conservação deverão estar em condições adequadas p/ o 
consumo. 

140,0000 QUILO R$ 6,070000 R$ 849,80 

5092 50 MANDIOCA RAIZ (sem casca), de 1ª primeira qualidade, tipo 
branca/amarela, raízes grandes e uniformes, inteiras e não fibrosa, 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios 
da variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe 
permita suportar a manipulação, c/ausência de sujidades, parasi-
tas e larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou 
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. O 
transporte e a conservação deverão estar em condições adequa-
das p/ o consumo. 

240,0000 QUILO R$ 5,990000 R$ 1.437,60 

5142 51 MARGARINA VEGETAL (500g), com sal, de 1ª primeira qualida-
de, acondicionada em embalagem de polipropileno original de 
fábrica, pote c/ 500g, contendo externamente especificação do 
produto, informações informações do fabricante, data de fabrica-
ção e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministé-
rio da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

450,0000 POTE R$ 6,610000 R$ 2.974,50 
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21880 111 MAÇA nacional, 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio, superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado 
para consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos 
do manuseio e transporte. 

450,0000 QUILO R$ 5,970000 R$ 2.686,50  

22058 112 MELANCIA - Redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. De acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA 

200,0000 QUILO R$ 2,240000 R$ 448,00 

1051 22 MELANCIA de 1ª primeira qualidade, maduro, climatizado, tama-
nho grande e uniforme, fresco, firme, livres de resíduos fertilizan-
tes, c/ ausência de sujidades, parasitos e larvas. Não devem estar 
golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física ou 
mecânica que afetem a sua aparência. 

200,0000 QUILO R$ 2,240000 R$ 448,00 

5251 52 MELAO AMARELO, de 1ª primeira qualidade, fruto com 80 a 90% 
do grau de maturação climatizado, tamanho médio e uniforme, 
fresco, firme, livres de resíduos fertilizantes, c/ ausência de suji-
dades, parasitos e larvas. Não devem estar golpeadas ou danifi-
cadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que 
afetem a sua aparência. 

200,0000 UNID R$ 6,100000 R$ 1.220,00 

5262 53 MILHO P/ CANJICA (sem pele), amarelo, de 1ª primeira qualida-
de, tipo 1. Acondicionado em 
embalagem original de fábrica de 500 g, confeccionada em plásti-
co transparente e resistente. 
Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante, 
ingredientes e data de 
vencimento. Devem estar bem solto e seco no pacote, devem 
apresentar cor uniforme, não 
deve ter manchas de cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro 
azedo. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

90,0000 UNID R$ 3,290000 R$ 296,10 

5306 54 MILHO P/ PIPOCA, tipo 1, de 1º qualidade. Acondicionado em 
embalagem original de fábrica 
de 500g, confeccionada em plástico transparente e resistente. 
Contendo no corpo da 
embalagem informações do fabricante, ingredientes e data de 
vencimento. Devem estar bem 
solto e seco no pacote, devem apresentar cor uniforme, não deve 
ter manchas de cor preta, 
azulada ou esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter 
registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

210,0000 UNID R$ 3,440000 R$ 722,40 

5325 56 MILHO VERDE (em conserva), de 1ª primeira qualidade, reidrata-
do, tipo 1, acondicionado em embalagem original de fábrica, lata 
com peso líquido drenado de aproximadamente 200 gramas, 
contendo externamente especificação do produto, informações 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. (A embalagem não deve estar amassada, enferrujada e 
estufada, não deve conter perfurações, principalmente nas costu-
ras, não deve soltar ar c/ cheiro de azedo ou podre quando aberta, 
não deve apresentar manchas escuras ou ferrugem na parte in-
terna). 

340,0000 LATA R$ 2,120000 R$ 720,80 

5332 57 MILHO VERDE (em espiga), de 1ª primeira qualidade, boa con-
formação da espiga, grão em estado leitoso (ponto de pamonha), 
palha de coloração uniforme e sem manchas, perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e 
espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar 
a manipulação, c/ausência de sujidades, 
parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos 
ou defeitos, livre de terra ou 
corpos estranhos e intactas. O transporte e a conservação deve-
rão estar em condições 
adequadas p/ o consumo. 

160,0000 BANDEJA R$ 8,540000 R$ 1.366,40 
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5316 55 MILHO VERDE EM ESPIGA (BANDEJA) de 1ª primeira qualidade, 

com grãos em estado leitoso (ponto de pamonha), boa conforma-
ção da espiga, sem ferimentos ou defeitos, livere de terra. Não 
deve apresentar sujidades, parasitas e larvas. Cada bandeja deve 
conter no mínimo de 05 espigas, com preso aproximado de 0,300 
gramas cada espiga. 

80,0000 BANDEJA R$ 8,540000 R$ 683,20  

5351 58 MISTURA P/ BOLO, mistura formulada p/ preparo fácil e rápido de 
bolos, elaborada c/ farinha de trigo especial, sabores diversos, 
acondicionado em embalagem metalizada original de fábrica, 
pacote c/ 01 kg, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

130,0000 PACOTE R$ 3,980000 R$ 517,40 

17269 91 MOLHO DE TOMATE, de 1ª primeira qualidade, concentrado, 
pura polpa. Acondicionado em embalagem de 340 gramas, con-
tendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data 
de vencimento. Não devem estar amassadas, enferrujadas e 
estufadas, não devem conter perfurações, principalmente nas 
costuras, não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre 
quando abertos, não deve apresentar manchas escuras e ferru-
gem na parte interna. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

410,0000 UNID R$ 2,090000 R$ 856,90 

20051 103 MUSSARELA FATIADA de boa procedência, não pode ter sinal de 
mofo ou melando, embalagem fechada, intacta,  
indicando prazo de validade. 

425,0000 QUILO R$ 26,990000 R$ 11.470,75 

24044 117 Moela de frango 130,0000 QUILO R$ 21,000000 R$ 2.730,00 

7333 72 OLEO DE SOJA, de 1ª primeira qualidade, composição básica: 
óleo de soja refinado e antioxidantes, deve ser transparente, c/ 
cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem original de 
fábrica, embalagem c/ 900 ml, contendo externamente especifica-
ção do produto, informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. (A embalagem não deve 
estar amassada, estufada, ou conter perfurações, não deve apre-
sentar manchas escuras ou estarem  enferrujadas, principalmente 
nas costuras, no caso de latas) 

400,0000 UNID R$ 4,190000 R$ 1.676,00 

5532 59 OREGANO, folhas secas e trituradas, isento de parasitas e fun-
gos, livres de fragmentos e corpos estranhos, acondicionado em 
embalagem de polipropileno original de fábrica c/ aproximada-
mente 10g, especificação dos ingredientes, informações do fabri-
cante e prazo de validade estampados na embalagem, de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

10,0000 PACOTE R$ 2,120000 R$ 21,20 

1010 19 OVO  cartela c/ 30 (trinta) ovos, deve apresentar casca áspera, 
abaulada no centro, porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter 
rachaduras, acondicionado em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, 

435,0000 UNID R$ 15,620000 R$ 6.794,70 

916 18 PAO PARA HOT DOG 300,0000 QUILO R$ 15,830000 R$ 4.749,00 

20052 104 PEITO DE FRANGO CONGELADO, sem osso. Embalados em 
sacos plásticos a vácuo, deverá constar data de fabricação, prazo 
de  Validade, n° de registro do órgão fiscalizador, n° do lote, data 
de  Validade de no mínimo três meses a contar da data de entre-
ga da  Mercadoria, pacotes de 01 kg 

440,0000 QUILO R$ 11,990000 R$ 5.275,60 

748 14 PERA  de 1ª primeira qualidade, fruto com 80 a 90% do grau de 
maturação climatizado, tamanho médio e uniforme, fresco, firme, 
livres de resíduos fertilizantes, com ausência de sujidades, para-
sitos e larvas. Não devem estar golpeadas ou danificadas por 
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua 
aparência. 

120,0000 QUILO R$ 13,990000 R$ 1.678,80 

15947 76 POLPA DE FRUTAS CONGELADAS VÁRIOS SABORES PCT 
100 G 

100,0000 PACOTE R$ 5,740000 R$ 574,00 
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5806 60 POLVILHO DOCE: embalegem de plástico resistente de 500g e/ou 

1kg, contendo no corpo 
da embalagem informações do fabricante, ingredientes, data de 
validade e peso líquido 
original do fabricante, não dve estar carunchado, nem manchas 
escuras. Apresentar amostra. 

20,0000 UNID R$ 6,490000 R$ 129,80  

20050 102 PRESUNTO FATIADO, tipo cozidos, ingredientes carne suína, 
temperatura conservação 0 a 4 ¨c, prazo validade 60 d, caracterís-
ticas adicionais sem capa de gordura 

430,0000 QUILO R$ 24,940000 R$ 10.724,20 

19230 97 PÃO DE FORMA INTEGRAL, acondicionado em embalagem 
lacrada, contendo a data de fabricação e vencimento. deve estar 
em boas condições, não havendo mofos nem aspecto esfarelado. 
devem estar frescos e firmes. 

340,0000 PACOTE R$ 6,930000 R$ 2.356,20 

5884 61 PÃO FRANCÊS, fresco, em bisnaga, pesando no mínimo 50g 
depois de assado, fabricado c/ matéria prima de 1ª primeira quali-
dade, elaborado c/ farinha de trigo especial, isento de impurezas e 
corpos estranhos, deve apresentar aspecto crocante, ser produzi-
do no dia do consumo, apresentar miolo poroso e elástico e não 
deve apresentar casca tostada em excesso. O transporte e a 
conservação deverão estar em condições adequadas p/ o consu-
mo. 

1.280,0000 QUILO R$ 14,820000 R$ 18.969,60 

20046 100 PÃO PARA HOT DOG; PÃO TIPO "HOT DOG": Produto produzido 
a partir de matérias-primas  sãs e limpas, sem corante, isento de 
matéria terrosa, parasitas e  detritos animais e vegetais. Tendo 
como composição básica os  
seguintes elementos: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
acido  fólico, sal, fermento biológico, açúcar, gordura vegetal, 
conservantes e estabilizantes desde que permitidos, deverá conter 
no mínimo três vitaminas e um mineral além do ferro e ácido fólico 
existentes na farinha de trigo. 

200,0000 QUILO R$ 15,830000 R$ 3.166,00 

5895 62 PÊRA ARGENTINA, de 1ª primeira qualidade, fruto com 80 a 90% 
do grau de maturação 
climatizado, tamanho médio e uniforme, fresco, firme, livres de 
resíduos fertilizantes, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Não devem estar gol-
peadas ou danificadas por 
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua 
aparência. 

50,0000 UNID R$ 13,990000 R$ 699,50 

25754 123 PÓ PARA GELATINA DIVERSOS SABORES, COM AÇUCAR, 
SACOS PLÁSTICOS DE 1 Kg. 

130,0000 UNID R$ 13,020000 R$ 1.692,60 

6476 64 REFRIGERANTE  DE GUARANÁ -  (PET 2 LT), bebida não 
alcoólica, à base de água gaseíficada, açúcar e extrato vegetal de 
guaraná, acondicionada em embalagem plástica original de fábri-
ca, garrafa pet c/ 02 litros, contendo externamente expecificação 
do produto, dados do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

500,0000 UNID R$ 5,890000 R$ 2.945,00 

6464 63 REFRIGERANTE - SABOR COLA (pet), bebida não alcoólica, à 
base de água gaseíficada, açúcar, extrato de noz de cola e cafeí-
na, acondicionada em embalagem plástica original de fábrica, 
garrafa pet c/ 02 litros, contendo externamente expecificação do 
produto, dados do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

500,0000 UNID R$ 7,200000 R$ 3.600,00 

6488 65 REFRIGERANTE - SABOR LARANJA (pet), bebida não alcoólica, 
à base de água gaseíficada, açúcar e suco natural de laranja 10%, 
acondicionada em embalagem plástica original de fábrica, garrafa 
pet c/ 02 litros, contendo externamente expecificação do produto 
dados do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

500,0000 UNID R$ 6,040000 R$ 3.020,00 
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6552 66 REPOLHO BRANCO OU ROXO, de 1ª primeira qualidade, tama-

nho grande e uniforme, cabeça fechada, perfeito estado de de-
senvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e 
espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar 
a manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas ade-
rentes à superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de 
terra ou corpos estranhos e intactas. O transporte e a conservação 
deverão estar emcondições adequadas p/ o consumo. 

350,0000 QUILO R$ 4,520000 R$ 1.582,00  

6587 67 RUCULA (MAÇO) 40,0000 MAÇO R$ 6,710000 R$ 268,40 

17126 88 SAL REFINADO DE 1KG, de 1ª primeira qualidade, tipo iodado, 
acondicionado em embalagem original de fábrica, pacote c/ 01 Kg, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

155,0000 PACOTE R$ 1,890000 R$ 292,95 

6695 68 SALSICHA FRESCA, de 1ª primeira qualidade, embutida, deve 
apresentar odor agradável e possuir consistência firme, não deve 
apresentar manchas escuras ou esverdeadas (mofo), estado 
pegajoso, intervações ou contra pesos (gorduras em excesso), 
acondicionada em embalagem original de fábrica, pesando apro-
ximadamente 50 gramas cada unidade, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, data de 
fabraicação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde e de acordo 
com a instrução nomrativa nº 4 de 31/03/00 e rosulução ANVISA 
nº 259 de 20/09/2002. 

300,0000 QUILO R$ 8,000000 R$ 2.400,00 

17741 94 SARDINHA, em conserva em óleo comestível, de 1ª qualidade, 
acondicionada em embalagem original de fábrica c/ aproximada-
mente 130 gramas, sem vestígio de ferrugem, amassadura ou 
abaulamento. Não deve soltar cheiro de azedo e podre quando 
aberta, não deve apresentar manchas escuras e ferrugem na parte 
interna, com especificação dos ingredientes, informações do fa-
bricante e prazo de validade estampados na embalagem, de a-
cordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

250,0000 LATA R$ 3,490000 R$ 872,50 

6940 69 SUCO EM PÓ, preparado p/ suco artificial, em sabores diversos. 
Acondicionado em embalagem original de fábrica de 01 kg. Con-
tendo no corpo da embalagem informações do fabricante, lote, 
ingredientes e data de validade. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

260,0000 QUILO R$ 9,630000 R$ 2.503,80 

7067 70 TEMPERO PRONTO - COMPLETO, à base de salsinha, cebolinha 
e sal, sem pimenta, não deve apresentar manchas escuras e 
corpos estranhos, acondicionado em embalagem original de fá-
brica, pote c/ 01 Kg, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. (A embalagem não deve estar amassa-
da e nem estufada, não deve conter perfurações, principalmente 
nas costuras, não deve soltar ar c/ 
cheiro de azedo ou podre quando aberta) 

60,0000 UNID R$ 11,830000 R$ 709,80 

7100 71 TOMATE SALADA, de 1ª primeira qualidade, tamanho médio a 
grande, tenros, perfeito estado de desenvolvimento do aroma, cor 
e sabor próprios da variedade e espécie, grau de evolução e ta-
manho tal que lhe permita suportar a manipulação c/ maturação de 
aproximadamente 60%, c/ ausência de sujidades, parasitas e 
larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, 
livre de terra ou corpos estranhos e intactas. O transporte e a 
conservação deverão estar em condições adequadas p/ o consu-
mo. 

530,0000 QUILO R$ 6,930000 R$ 3.672,90 

625 11 UVA madura, cachos e frutos de tamanho médio, sem ferimentos 
ou defeitos, firmes e com brilho, com polpa e pendículo intactos e 
firmes. 

200,0000 QUILO R$ 19,840000 R$ 3.968,00 

612 10 VAGEM 80,0000 BANDEJA R$ 13,330000 R$ 1.066,40 

 

  
 

 PREFEITURA DE CORGUINHO  Página 62 



 

 

  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  Quality Sistemas 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO  Exercício: 2018  
   R:ANTONIO FURTADO MENDONÇA, , CENTRO, CORGUINHO/MS   

    

 Relação de Produtos da Licitação   

 
17097 82 VINAGRE - embalagem de 1.000 ml - Branco, isento de corantes 

artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujida-
des,material terroso, e detritos de animais e vege-
tais,acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, her-
meticamente fechado. 

136,0000 UNID R$ 7,340000 R$ 998,24  

25751 120 ÁGUA MINERAL GASEIFICADA 2 LITROS 110,0000 UNID R$ 5,280000 R$ 580,80 

20059 107 ÓLEO DE GIRASSOL refinado embalagem com 900 ml, com data 
de embalamento não superior a 30 dias. Com validade mínima de 
12 meses 

65,0000 UNIDADES R$ 10,910000 R$ 709,15 

 
   
 Qtde de Itens......: 

124 
 124  

   Valor Global........:  274.253,11 
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