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 DADOS DA LICITAÇÃO NR:663  

 Licitação 
Nº...: 

1/2020  Critério:  Menor Preço  Abertura:  03/02/2020 - 08:00:00  
       Processo Nº: 004/2019  Modalidade:  Pregão   Julgamento:  03/02/2020 - 08:00:00  
       

 Código Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total  

 17297 1 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. 

700,0000 UNID R$ 5,800000 R$ 4.060,00 

26056 2 ABÓBORA CABOTIA, grande selecionada fresca, de ótima quali-
dade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da 
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permi-
tidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência 

200,0000 UNID R$ 4,070000 R$ 814,00 

28073 3 ABOBORA, tipo verde 'abobrinha', sadias, frescas, sem danifica-
ções físicas, casca integra. Isenta de substâncias terross, sujida-
des, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agícolas, 
odor e sabor estranho. 

500,0000 QUILO R$ 4,590000 R$ 2.295,00 

22491 4 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. 

500,0000 PACOTE R$ 4,480000 R$ 2.240,00 

21864 5 AÇUCAR CRISTAL, na cor branca. Embalagem plástica, íntegra, 
resistente, vedada hermeticamente, contendo dados de identifica-
ção e procedência, número do lote, data de fabricação e validade, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com as normas 
e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS. Devem ser entregues 
em pacotes de 02 kg. 

450,0000 PACOTE R$ 5,380000 R$ 2.421,00 

1781 6 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. 

530,0000 UNID R$ 2,600000 R$ 1.378,00 

600 7 ALHO IN NATURA, de 1ª qualidade sem a restia. Embalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido, o produto devera ter registro no ministério da agricul-
tura ou ministério da saúde. 

350,0000 QUILO R$ 28,330000 R$ 9.915,50 

17094 8 AMIDO DE MILHO - produto amiláceo extraído do milho, fabricado 
a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terro-
sas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou ran-
çosos. Sob a forma de pó, deverão produzir 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. Embalagem de 500g a 1kg, contendo externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O pro-
duto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

90,0000 UNID R$ 6,290000 R$ 566,10 

1864 9 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 re-
gistro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

850,0000 PACOTE R$ 16,310000 R$ 13.863,50 
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21878 10 BANANA, Banana tipo nanina. Qualidade Exigida: 1ª, Peso Apro-

ximado [UN]: 90g, Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo 
Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 (cinco) 
dias antes do vencimento. Características: Produto selecionado 
com polpa firme e intacta, devendo ser maduro e entremaduro, 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 

900,0000 QUILO R$ 5,590000 R$ 5.031,00  

17103 11 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. 

800,0000 QUILO R$ 4,580000 R$ 3.664,00 

17128 12 BEBIDA LÁCTEA ()SABORES VARIADOS) 180ML- bebida de 
sabores variados, entre eles morango e coco, embalagem plástica 
sachet de 180ML, acondicionado em embalagem original de fa-
brica atoxica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Ter selo de inspeção SIM ou SIF. Produto conforme resolução 
RDC N°12, de janeiro de 2001. 

300,0000 UNID R$ 2,560000 R$ 768,00 

369 13 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. 

400,0000 QUILO R$ 4,730000 R$ 1.892,00 

26065 14 BISCOITO DOCE "TIPO MARIA", consistência crocante, sem 
corantes artificiais. Embalagem primária em pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido de 400g (3 x 1), acondicionados em 
caixas de papelão. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a 
partir da data do recebimento. 

800,0000 UNID R$ 4,060000 R$ 3.248,00 

2528 15 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. 

900,0000 PACOTE R$ 4,580000 R$ 4.122,00 

21866 16 CANELA EM PÓ, acondicionado em embalagem íntegra, vedada 
hermeticamente, resistente e limpa, com capacidade mínima para 
30g do produto. Devendo conter externamente os dados de identi-
ficação e procedência, número do lote data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 
unidade. 

50,0000 PACOTE R$ 3,060000 R$ 153,00 

21876 17 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. 

950,0000 QUILO R$ 26,340000 R$ 25.023,00 
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21877 18 CARNE MOIDA, de primeira, limpa, aspecto próprio da espécie, 

com cor e odor característicos da espécie, sem manchas esver-
deadas ou pardacentas, não deve conter mais que 30% de gordu-
ra. 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 regis-
tro no Ministério da Agricultura/ SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. 

900,0000 QUILO R$ 21,900000 R$ 19.710,00  

342 19 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. 

400,0000 QUILO R$ 4,500000 R$ 1.800,00 

17102 20 CEBOLINHA - de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e unifor-
me, 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 maço 
deve apresentar aproximadamente 300 gramas. O transporte e a 
conservação deverão estar em condições adequadas p/ o consu-
mo. 

500,0000 MAÇO R$ 3,200000 R$ 1.600,00 

2964 21 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. 

350,0000 QUILO R$ 3,990000 R$ 1.396,50 

21867 22 CHÁ MATE, livre de terra, umidade, fungos ou parasitas. Acondi-
cionado em embalagem original de fábrica, com informações do 
produto e do fabricante, prazo de validade. Devendo apresentar-se 
em pacote com o peso de 500g. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na 
escola. 

600,0000 PACOTE R$ 6,600000 R$ 3.960,00 

28074 23 CHUCHU - Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, 
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor tipico da espécie, 
em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos 
danos que lhe alterem a conformação e aparÊncia. Isento de 
sujidade, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso 
e tamanho padrão. 

500,0000 QUILO R$ 5,040000 R$ 2.520,00 

19034 24 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. 

30,0000 PACOTE R$ 3,280000 R$ 98,40 

21882 25 COUVE MANTEIGA, Características Gerais: Serem suficiente-
mente desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios 
da espécie. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de 
origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. Estarem 
livres de enfermidades, parasitas e larvas, sem ferimentos ou 
defeitos. Estarem isentas de umidade externa anormal, odor e 
sabor estranhos. De primeira qualidade, fresca, sem lesões de 
origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e colo-
ração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. De colheita 
recente. 

400,0000 QUILO R$ 2,800000 R$ 1.120,00 
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26057 26 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. 

1.200,0000 UNID R$ 10,130000 R$ 12.156,00  

26061 27 COXINHA DA ASA com respectivas peles e ossos, pacote com 1 
kg, a embalagem deverá ser em saco transparente atóxi-
co,manipuladas em condições higiênicas adequadas, provenientes 
de aves sadias abatidas sob inspeção veterinária. A carne da 
coxinha da asa devrá ser congelada, e apresentar-se livre de 
parasitas e de qauisquer substâncias que possa alterá-la ou enco-
brir alguma alteração. Aspecto próprio, cor própria, odor próprio, 
sabor próprio. Com padrõesadotados na RCD, de 02/01/01, AN-
VISA/MS. Com parazo de validade de no minímo 02 meses, so-
mente será recebido o produto que tenha data de fabric ação de 
até 30 dias. 

2.280,0000 UNID R$ 14,410000 R$ 32.854,80 

645 28 EXTRATO DE TOMATE, concentrado; produto resultante da con-
centração da polpa de tomate por processo tecnológico; preparado 
com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e 
corantes artificiais; insento de sujidades e fermentação; acondici-
oando em caixa cartonada, lata à vacuo ou vidro; contento 340 
gramas e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 
276/03 e suas alterações posteriores. 

400,0000 UNID R$ 2,580000 R$ 1.032,00 

16650 29 FARINHA DE MANDIOCA torrada, amarela, insenta de sujidades, 
parasitas e larvas, validade mínima de 07 meses a contar da 
entrega, acondicioando em saco plástico, atóxico, contendo 1 kg e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
numero 263 de 22/09/05 ANVISA  e suas alterações postariores. 
Deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e especi-
ficas no respectivo Regulamento Técnico, devendo Apresentar 
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso, 
prazo de validade, informações nutricionais. 

500,0000 PACOTE R$ 7,140000 R$ 3.570,00 

4060 30 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. 

300,0000 PACOTE R$ 3,570000 R$ 1.071,00 

315 31 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. 

500,0000 PACOTE R$ 6,540000 R$ 3.270,00 

26063 32 FERMENTO BIOLÓGICO SECO, produto obtido de leveduras por 
processo tecnológico adequado, granulado e seco (que não ne-
cessite de refrigeração). Não deve possuir chjeiro de mofo e sabor 
amargo. Não deve conter nenhum tipo de conservante artificial. A 
embalagem deve conter 100g. 

100,0000 UNID R$ 1,870000 R$ 187,00 

4116 33 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. 

100,0000 UNID R$ 2,960000 R$ 296,00 
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341 34 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, confecci-
onada em filme de PVC ou material plástico transparente, conten-
do externamente especificação do produto, informaçoes do fabri-
cante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

1.700,0000 QUILO R$ 8,950000 R$ 15.215,00  

26062 35 FUBÁ DE MILHO AMARELO, produto feito com a farinha de milho 
moída e enr iquecida com ferro e ácido fólico. A embalagem do 
produto deve conter 500g, registro de data dfe fabricação, peso e 
validade estampada no rótulo da embalagem. 

250,0000 UNID R$ 2,050000 R$ 512,50 

21879 36 LARANJA PERA, de boa qualidade, sem defeitos sérios, apre-
sentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser 
bem desenvolvidas e maduras. A polpa deve estar intacta e firme. 
Características Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Apresentar 
grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o con-
sumo mediato. Não conterem substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Estarem isen-
tos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Esta-
rem livres de resíduos e fertilizantes. Deve apresentar-se em início 
de maturação. 

700,0000 QUILO R$ 2,740000 R$ 1.918,00 

17099 37 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. 

1.200,0000 UNID R$ 4,500000 R$ 5.400,00 

21880 38 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. 

500,0000 QUILO R$ 6,040000 R$ 3.020,00 

497 39 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,  a base de trigo, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, com ovos. Emblagem  plastica resistente 
e transparente com capacidade para 500 gramas do produto, 
rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição 
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 
06 meses de acordo com normas / ou resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. 

600,0000 PACOTE R$ 2,870000 R$ 1.722,00 

591 40 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. 

400,0000 QUILO R$ 4,680000 R$ 1.872,00 

5092 41 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. 

300,0000 QUILO R$ 5,400000 R$ 1.620,00 
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525 42 MARGARINA com sal cremosa com 65% de lípídeos, aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares ao mesmos e devendo estar isentos 
de ranço e de ouras caracteristicas indesejáveis. Embalagem com 
capacidade para 500 gramas do produto. Material da embalagem 
de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequa-
da. A embalagem deverá conter externamente os dados de identi-
ficação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, 
validade, mínima de 6 meses a partir da data de entrega e Regis-
tro no Ministério da Agricultura e SIF. 

200,0000 UNID R$ 6,450000 R$ 1.290,00  

1051 43 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. 

400,0000 QUILO R$ 3,180000 R$ 1.272,00 

626 44 MELÃO 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 sujidades, parasitos 
e larvas. Não devem estar golpeadas ou danificadas por quaisquer 
lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência. 

300,0000 QUILO R$ 6,500000 R$ 1.950,00 

21870 45 MILHO CANJICA, Deve ser fabricado a partir de matérias primas 
de primeira qualidade, limpas, isentas de matéria terrosa e de 
parasitas. Não poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. 
Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem: Deve estar intacta, vedada, acondici-
onada em sacos plásticos reforçados, com peso liquido de até 
500g. Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. 

40,0000 PACOTE R$ 2,820000 R$ 112,80 

28075 46 MILHO VERDE, frescos, de ótima qualidade, macio, de coloração 
uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado 
de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem 
a conformação e aparência. Isento de sujidade, insetos, parasitas, 
larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Espigas com peso e 
tamnah padrão, pacotes com 10 espigas. 

500,0000 UNID R$ 7,420000 R$ 3.710,00 

7333 47 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) 

700,0000 UNID R$ 4,830000 R$ 3.381,00 

17100 48 OVOS BRANCOS grandes pesando aproximadamente 55 gramas 
por unidade, deve apresentar casca áspera, abaulada no centro, 
porosa, fosca, seca e limpa, não deve conter rachaduras, acondi-
cionado em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade de no mínimo de 15 dias, Em-
balagem com 12 ovos (1 dúzia). O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

400,0000 DUZIA R$ 6,710000 R$ 2.684,00 

5884 49 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. 

500,0000 QUILO R$ 14,480000 R$ 7.240,00 
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26060 50 PEITO DE FRANGO, filé peito de frango de primeira qualidade, 

limpa, pacote de 1 kg, sem ossos, embaladas à vácuo, congeladas 
à 12 graus, isentas de aditivos ou substâncias estranhos ao pro-
duto que seja impróprias ao consumo e que elterem suas caracte-
rísticas naturais. 

1.000,0000 UNID R$ 12,130000 R$ 12.130,00  

6528 51 REPOLHO VERDE, de 1ª primeira qualidade, tamanho grande e 
uniforme, cabeça fechada, 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, 
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. 

250,0000 QUILO R$ 3,430000 R$ 857,50 

6645 52 SAL REFINADO, pacote c/ 01 Kg, de 1ª primeira qualidade, tipo 
iodado, acondicionado em embalagem original de fábrica, conten-
do externamente especificação do produto, informações do fabri-
cante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 06 (seis) 
meses. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 

350,0000 PACOTE R$ 2,040000 R$ 714,00 

6673 53 SALSA, talos e folhas inteiras de tamanho pequeno, sem man-
chas, coloração uniforme, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
maço c/ aproximadamente 300g (sem raízes). 

500,0000 MAÇO R$ 7,030000 R$ 3.515,00 

28077 54 TANGERINA PONKAN, o produto deverá estar de acordo com a 
NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece classifi-
cação extra, ótima qualidade, sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho e coloração uniforme, com polpa e casca firmes e intac-
tas, sem manchas ou defeitos, nem danos físicos e/ou mecânicos, 
ser originário de plantas sadias, destinado ao consumo "in natura", 
estar fresca. Pertencer as classes 62 a 70 (calibre entre 62 e 74 
mm). Livre de sujidades, parasitas e larvas. Devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com suco. Deverá atender aos padrões 
microbiológicos da RDC n°12, de 02/01/01 da Anvisa, Instrução 
Normativa Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO n°9, de 12/11/02, e 
do CEAGESP, Decreto n°6268 de 22/11/07-MA e Lei n°9972 de 
25/05/00 - ANVISA. 

400,0000 QUILO R$ 4,770000 R$ 1.908,00 

333 55 TOMATE em inicio de maturação. Fresco. Atingir o grau máximo 
ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da especie e variedades. 
apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a 
manipilação, o transporte e a conservação em condições adequa-
das para o consumo. Não conterem subastâncias terrosas, suji-
dades ou corpos estranhos aderentes à superficie da casca. Esta-
rem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estra-
nhos. estarem livres de enfermidades, parasitas e larvas, sem 
ferimentos ou defeitos, livres de resíduos e fertilizantes. Deve 
apresentar-se em inicio de maturação. Acondiionados em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. 

650,0000 QUILO R$ 5,090000 R$ 3.308,50 

28076 56 VAGEM, 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. 

300,0000 QUILO R$ 14,840000 R$ 4.452,00 

387 57 VINAGRE DE VINHO resultante da fermentação acética do vinho 
tinto ou branco; isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e 
minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos 
de animais e vegetais e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores. Em-
balagem contento 750ml. 

50,0000 UNID R$ 5,160000 R$ 258,00 

 
   
 Qtde de Itens......: 

57 
 57  

   Valor Global........:  248.158,10 
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