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ADENDO I 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

 
Objeto: Constitui objeto do presente processo licitatório a “registro de preços para futura e 

eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar 

dos alunos da rede municipal de ensino.” 

 
 

O Município de Luminárias– MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ Nº 18.244.301/0001-26, com sede administrativa na Rua Coronel Diniz n°172 

Luminárias/MG, através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria Municipal Nº 25 de 4 de janeiro de 

2021, torna público o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório nº 006/2021, na 

modalidade Pregão nº 003/2021, conforme o que se segue: 

1. ESCLARECIMENTOS QUANTO AO TERMO DE REFERÊNCIA: fica alterado e esclarecido o 

texto abaixo constante no termo de referência do edital: 

(...) 

 

(...) 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo de Licitação Nº 06/21  

Pregão N.º 03/2021  

Registro de preços  

I- OBJETO:  

1.1- – Constitui objeto do presente processo licitatório o registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa(s) para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos da 

rede municipal de ensino, conforme especificação abaixo:  

4 
 

Ordem Quant. UN. Especificação Marca Valor Unit. TOTAL 

1 300 PCTE 

00000137018- ACHOCOLATADO EM PÓ 
400GR  
Preparadas a partir de matérias-primas, 
limpas e isentas de matéria terrosa, 
parasitos, detritos animais, cascas de 
sementes de cacau e de outros detritos 
vegetais. Com composição básica dos 
seguintes ingredientes: açúcar, cacau, 
estrato de malte, sal leite em pó desnatado, 
soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, 

 8,1700 2.451,0000 
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B6), estabilizante lecitina de soja e 
aromatizantes. Aparência: pó homogêneo. 
Cor: marrom claro e escuro. Sabor e cheiro 
próprios. Acondicionada em embalagem de 
400 gramas ou 1quilo íntegra, atóxica, 
resistente, vedada hermeticamente e limpa. 
Validade mínima de 06 

2 600 PCTE 

00000137019- AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 
DE 5 KG.  
AÇÚCAR CRISTAL: Contendo no mínimo 
98,3% de sacarose. Livre de fermentação 
isenta de matéria terrosa, de parasitos e de 
detritos animais e vegetais. Aparência, cor e 
cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor 
doce. Acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Pacote de 5 kg. Validade mínima de 
12 meses. 

 16,5900 9.954,0000 

3 400 KG 

00000137020- ALHO NACIONAL TIPO 04  
ALHO NACIONAL TIPO 04: sem réstia, 
bulbo inteiro e são, sem brotos. Não 
apresentando grãos chochos, ardidos, 
manchados ou outros defeitos que posam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos fertilizantes, com características 
que atendam à NTA 17 do Decreto Estadual 
nº 12.486 de 20/10/78 e à instrução 
normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 20,5000 8.200,0000 

4 1200 KG 

00000136480- BANANA MAÇÃ:  
Tipo Aem pencas, de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme em condições adequadas para o 
consumo imediato, bem desenvolvidas, com 
polpas intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Livre de resíduos de fertilizantes, 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 2002 

 9,5000 11.400,0000 

5 800 PCTE 

00000137021- ARROZ BENEFICIADO 
POLIDO:  
ARROZ BENEFICIADO POLIDO: Tipo I, 
longo fino, sem quebras constituído de grãos 
inteiros, medindo aproximadamente 06 mm 
após o polimento, com umidade máxima de 
15 % isento de matéria terrosa, de parasitos, 
de detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Pacote de 5 Kg. Validade mínima de 
06 meses. 

 34,1600 27.328,0000 

6 90 UN 

00000137022- AZEITE EXTRA VIRGEM 500 
ML  
AZEITE EXTRA VIRGEM: Azeite de oliva 
extra virgem, produto contendo gorduras 
totais (gorduras insaturado-monoinsaturadas 
e poli-insaturada). Embalagem de vidro ou 

 28,3300 2.549,7000 
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enlatado sem amassado, bem conservadas. 
Unidade de 500 ml, ph 0,5%.Validade 
mínima de 6 meses. 

7 50 PCTE 

00000132738- AZEITONAS VERDES SEM 
CAROÇO  
EM CONSERVA, INTEIRAS COM 
TAMANHOS E FORMAS REGULARES 
CONSERVADAS EM ÁGUA E SAL, LIVRE 
DE FERMENTAÇÃO. ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM ÍNTEGRA, ATÓXICA, 
RESISTENTE, VEDADA 
HERMETICAMENTE E LIMPA. C/2KG 

 70,0200 3.501,0000 

8 10 PCTE 

00000137023- BALA MACIA:  
de boa qualidade, acondicionada em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada. As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade 
de produto. Validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega 

 10,1600 101,6000 

9 500 FD 

00000137024- BATATA PALHA:  
de boa qualidade. Acondicionada em 
embalagem de 500 gramas íntegra, atóxica, 
resistente, vedada hermeticamente e limpa. 
Validade mínima de 06 meses. 

 14,5000 7.250,0000 

10 5 kG 

00000132739- BICARBONATO DE SÓDIO 
PCTE  
CRISTAIS BRANCOS COM 
GRANULAÇÕES UNIFORMES, LIVRE DE 
MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS, 
LAVRAS E DE DETRITOS ANIMAIS E 
VEGETAIS, COR: BRANCA. 
ACONDICIONADO EM EMBAALAGEM 
ÍNTEGRA, ATÓXICA, RESISTENTE, 
VEDADA HERMETICAEMTNE E LIMPA. 
VALIDADE MINIMA 6 MESES. PACOTE 
150G 

 33,1800 165,9000 

11 50 CX 

00000132740- BISCOITO DOCE 
AMANTEIGADO  
SABORES E FORMATAÇÕES DIVERSAS, 
COMPOSIÇÃO BÁSICA, FARINA DE 
TRIGO, GORDURA VEGETAL 
HIDROGENADA, AÇUCAR E OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, 
ACONDICIONANDO EM SACO PLÁSTICO 
IMPERMEÁVEL, FECHADO, 
REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL 
VEDADA, CONTENDO 330 GRAMAS 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. CAIXA CONTENDO 20 
PACOTES 

 195,8300 9.791,5000 

12 50 CX 
00000132741- BISCOITO DOCE A BASE 
DE AMIDO DE MILHO  

 170,6200 8.531,0000 
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sabores e formatações diversas, composição 
básica farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar e outras substâncias 
permitidas, acondicionado em saco plástico 
impermeável, fechado, reembalado em caixa 
de papel vedada, com 400 gramas com sub 
embalagens internas. As embalagens devem 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade de produto. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. CAIXA CONTENDO 20 PACOTES 

13 800 PCTE 

00000135801- CAFÉ TORRADO E MOÍDO 
500G  
com grau de torra média, homogêneo com 
qualidade garantida através do selo de 
pureza ABIC com tolerância de 1% de 
impurezas como cascas, paus, etc., com 
ausência de larvas, parasitos e substâncias 
estranhas, umidade máxima de 6%p/p e 
resíduo mineral fixo máximo de 5%p/p, 
cafeína mínima de 0,7%p/p - embalagem 
tipo almofada. Validade mínima: de 6 meses. 
500g 

 26,6700 21.336,0000 

14 10 CX 

00000132744- CALDO DE BACON  
Caldo de Bacon tabletes c/ 114g. 
Composição básica: sal, gordura vegetal, 
amido, cebola, extrato de bacon, salsa, 
amido, louro, pimenta-do-reino.CX C/ 12 
TABTS cada 

 2,9500 29,5000 

15 10 CX 

00000132745- CALDO DE CARNE  
Caldo de Carne tabletes c/ 114g. 
Composição básica: sal, gordura vegetal, 
amido, cebola, extrato de carne, salsa, 
amido, louro, pimenta-do-reino. CX C/ 12 
TBTS CADA 

 2,9500 29,5000 

16 10 CX 

00000132746- CALDO DE GALINHA  
: O produto deverá estar de acordo com a 
NTA 02 e 70 (Decreto 12.342/78); 
Ingredientes: sal, amido, gordura vegetal 
hidrogenada, extrato de levedura, curry, 
curcuma, alho, cebola , salsa, carne de 
galinha. Pacote de 1 Kg. Validade mínima: 
de 6 meses. CX C/ 12 TBTS CADA 

 21,3300 213,3000 

17 20 PCTE 

00000132747- CANELA EM CAVACO  
casca de espécimes vegetais genuínos, 
grãos e limpos, pardo amarelada ou marrom 
claro, com aspectos cheiros aromáticos e 
sabor próprios, livre de sujidades e materiais 
estranhos a sua espécie. PCTE COM 6 
GRAMAS 

 7,1900 143,8000 

18 20 PCTE 

00000135802- CANELA EM PÓ PCTE  
Elaborada a partir de cascas procedentes de 
espécies vegetais genuínos, sãos e limpos. 
A canela não poderá estar esgotada. 
Aparencia: Pó fino, homogêneo. Cor: 
Marrom claro. Cheiro: aromatico 
caracter´stico. Pacote de 6 gramas. Validade 
mminima de 06 meses. 

 7,4600 149,2000 
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19 100 PCTE 

00000132748- CANJIQUINHA  
preparado com matéria prima sã, limpa, 
isenta de matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais ou animais. Acondicionada 
em embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Validade 
mínima: de 06 meses. PCTE COM 500G 

 6,1700 617,0000 

20 50 FR 

00000137025- CATCHUP:  
Embalagem de 400 gramas. Validade 
mínima 06 meses. Data de fabricação não 
superior a 30 dias 

 7,8600 393,0000 

21 20 CX 

00000137026- CHÁ SABORES VARIADOS:  
Beneficiado, tostada para infusão, sem 
corante artificial, com, no mínimo, de 70% de 
folhas e 30% de outras partes do ramo, no 
máximo, 10% p/p de umidade. Isento de 
sujidades, parasitos e larvas. Aparência: 
folhas, hastes, pecíolo e pedúnculos 
fragmentados, secos. Cheiro e sabor 
próprios. Validade mínima de 06 meses. 

 21,1300 422,6000 

22 25 PCTE 

00000137027- COCO RALADOSECO SEM 
AÇÚCAR  
Deverá ser elaborado com endosperma 
procedente de frutos sãos e maduros. Não 
poderá apresentar cheiro alterado ou 
rançoso, com aspectos de fragmentos soltos 
e de cor branca. Parcialmente 
desengordurado com teor mínimo de lipídio 
de 3g em 100g. Acondicionada em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa, contendo 
500 gramas ou 1 kg de peso líquido. 
Validade mínima de 06 meses. 

 54,1900 1.354,7500 

23 10 PCTE 

00000132751- CRAVO  
acondicionado em embalagem de polietileno 
atóxico transparente, contendo 30g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

 6,2800 62,8000 

24 150 PCTE 

00000132752- CREME DE CEBOLA  
embalagem contendo identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade, com registro do Ministério da 
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 
CNNPA. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. pcte 61g 

 9,7400 1.461,0000 

25 200 LTA 

00000137028- CREME DE LEITE:  
CREME DE LEITE: apresentando teor de 
matéria gorda de 25%, com validade mínima 
de 06 meses a contar da data da entrega, 
embalado em caixa cartonada, produzido 
com produtos da 1ª qualidade. Caixa de 200 
gramas. Validade mínima de 06 meses. 

 6,1000 1.220,0000 

26 20 LTA 

00000137029- ERVILHA:  
simples em conserva, em lata de 3 Kg, 
embasados praticamente crus, reidratados 
ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de 

 34,2800 685,6000 
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cobertura apropriada submetido a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua alteração. 
Validade mínima de 06 meses. 

27 100 LTA 

00000137030- EXTRATO DE TOMATE, LT 
DE 4,1KG:  
Duplo concentrado, preparado com frutos, 
maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. Isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso. Podendo 
conter adição de 01(um) % de açúcar e 
05(cinco)% de cloreto de sódio. Apresentado 
substancia seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 33%p/p. Isento de sujidades, 
parasitos, lavras e detritos animais e 
vegetais. Aparência: massa mole. Cor: 
vermelha. Validade mínima de 06 meses. 

 67,9500 6.795,0000 

28 50 UN 

00000139024- 00000132753- EXTRATO DE 
TOMATE 860G.  
00000132753- EXTRATO DE TOMATE 
860G Duplo concentrado, preparado com 
frutos, maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. Isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso. Podendo 
conter adição de 01(um)% de açúcar e 
05(cinco)% de cloreto de sódio. Apresentado 
substancia seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 33%p/p. Isento de sujidades, 
parasitos, lavras e detritos animais e 
vegetais. Aparência: massa mole. Cor: 
vermelha. Lata de 860 gramas. Validade 
mínima de 06 meses. 

 13,1600 658,0000 

29 100 PCTE 

00000132754- FARINHA DE MANDIOCA  
preparado com matéria prima sã, limpa, 
isenta de matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais ou animais. Acondicionada 
em embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Validade 
mínima de 06 meses. 500g 

 8,4000 840,0000 

30 100 UN 

00000139025- FARINHA DE MILHO:  
00000137031- FARINHA DE MILHO: 
amarela, produto obtido pela ligeira torração 
do grão de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado socado e peneirado, 
deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas são e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitas. Não poderão estar 
úmidas ou rançosas, com umidade máxima 
de 14%p/p, com acidez máxima de 2%p/p, 
com no mínimo de 6%p/p de proteína - 
Acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Unidade de 1kg. Validade mínima 
de 06 meses. 

 12,3700 1.237,0000 

31 200 PCTE 
00000132755- FAROFA PRONTA  
: temperada a base de farinha de mandioca - 
embalagem íntegra. Pacote 500 gr. 

 7,6300 1.526,0000 

32 1500 UN 
00000137032- FEIJÃO CARIOQUINHA  
FEIJÃO CARIOQUINHA: Classificado com 

 11,4300 17.145,0000 
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tipo cores, isto é, constituído de grãos com a 
mesma coloração admitindo-se no máximo 
05(cinco)% de misturas de outras classes e 
até 10(dez)% de mistura de variedades da 
classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, 
pedaços de grãos ardidos, brotados, 
chochos, imaturos, manchados, chuvados, 
mofados, carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. Embalagem de 1 
kg. Validade 06 meses. 

33 300 UN 

00000139045- FEIJÃO PRETO:  
Classificado com tipo cores, isto é, 
constituído de grãos com a mesma 
coloração admitindo-se no máximo 
05(cinco)% de misturas de outras classes e 
até 10(dez)% de mistura de variedades da 
classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, 
pedaços de grãos ardidos, brotados, 
chochos, imaturos, manchados, chuvados, 
mofados, carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. Pacote de 1kg. 
Validade 06 meses. 

 11,8600 3.558,0000 

34 150 LTA 

00000132756- FERMENTO EM PÓ 
QUÍMICO  
formado por substâncias químicas que por 
influência do calor e / ou umidade expande a 
massa, embalagem de 250g. 

 11,4300 1.714,5000 

35 150 KG 

00000136490- FUBÁ DE MILHO:  
Produto obtido pela moagem do grão de 
milho, desgerminado ou não. Deverá ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e 
limpas e isentas de matérias terrosas e 
parasitas e larvas. Não deverá esta úmida, 
fermentado ou rançoso. O produto deve 
apresentar teor de umidade máxima de 15% 
p/p, teor de acidez máxima de 5,0% com no 
mínimo de 7% p/p de protídeos. O produto 
deve apresentar rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes mais do peso antes 
da cocção. O produto e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA 34 
(Normas Técnicas para Farinhas - Decreto 
12486 de 20/10/78). O produto deve estar 
acondicionado em embalagem primária, 
atóxica, transparente termos soldada, 
resistente emba1agern secundária de fardos 
de papelão resistente, totalmente fechados. 

 6,5400 981,0000 

36 50 UN 

00000137034- GELATINA EM PÓ:  
preparado com matéria prima sã, limpa, 
isenta de matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais ou animais. Fonte de 
vitamina A, C, E. Sabores variados. 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa e contendo 1 kg do produto. Validade 
mínima de 06 meses. 

 68,7300 3.436,5000 
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37 10 UN 

00000139046- GROSELHA:  
00000132757- GROSELHA Açúcar, água 
potável, aroma artificial de groselha, 
acidulantes, não fermentado, colorido e 
aromatizado. Acondicionado em embalagem 
íntegra, atóxica, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa. Unidade de 1 litro. 
Validade mínima de 06 meses. 

 32,1300 321,3000 

38 100 LTA 

00000132758- LEITE CONDENSADO 395G  
produzido com leite integral, açúcar e 
lactose, acondicionado em embalagem de 
395 g, que deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto e 
atender as especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro. Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. Cx de 395 gramas. 

 8,1000 810,0000 

39 100 FR 

00000132759- LEITE DE CÔCO  
produto obtido de leite de coco, pasteurizado 
e homogeneizado. Pó uniforme sem grumos, 
cor, aroma e odor característicos, não 
rançoso, acondicionado em embalagem 
aluminizada, FRASCO DE 200ML, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da data de entrega 

 4,5800 458,0000 

40 500 UN 

00000135808- LEITE EM PÓ INTEGRAL 
400G.  
Integral tradicional, enriquecido com vitamina 
A e D. Embalagem: lata com dados de 
identificação do produto, prazo de validade, 
peso líquido e registro no ministério da 
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 
CNNPA. Validade mínima de 06 meses a 
contar da data de entrega. 

 18,6300 9.315,0000 

41 50 PCTE 

00000137035- LOURO (TEMPERO):  
Constituído por folhas de espécies vegetais 
genuínos, sãs, limpas e secas. Livre de 
matéria terrosa e de detritosanimais e 
vegetais. Cheiro e sabor próprios. 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Pct 10 gramas. Validade mínima de 
06 meses." 

 4,5800 229,0000 

42 150 PCTE 

00000136795- MASSA PARA 
MACARRONADA TIPO ESPAGUETE.  
Seca, com ovos. Fabricada a partir de 
matérias-primas selecionadas sãs, limpas e 
de boa qualidade, contendo como 
ingredientes básicos: farinha de trigo 
especial e ovos, com adição de corantes 
natural. Tendo, no máximo, pcte 500g. Livre 
de mátria terrosa, parasitos, lavras e detritos 
animais e vegetais. Cor: ligeiramente 
amarelada. Sabor: característico. Tempo de 

 8,7500 1.312,5000 
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cozimento: 10 minutos. Validade mínima de 
06 meses 

43 200 PCTE 

00000137036- MASSA PARA 
MACARRONADA PARAFUSO:  
Seca comovos. Fabricada a partir de 
matérias-primas selecionadas sãs, limpas e 
de boa qualidade, contendo como 
ingredientes básicos: farinha de trigo 
especial e ovos, com adição de corantes 
natural. Tendo, no máximo, umidade de 13 
gramas. Contendo 500g ou 1 kg, Livre de 
mátria terrosa, parasitos, lavras e detritos 
animais e vegetais. Cor: ligeiramente 
amarelada. Sabor: característico. Tempo de 
cozimento: 10 minutos. Validade mínima de 
06 meses." 

 8,7500 1.750,0000 

44 150 KG 

00000132762- MASSA PARA 
MACARRONADA TIPO PENNE  
com ovos, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 1 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 meses. 

 8,9200 1.338,0000 

45 100 KG 

00000132763- MASSA PARA 
MACARRONADA TIPO LETRINHAS  
com ovos, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 1 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 meses. 

 9,7800 978,0000 

46 10 BD 

00000132764- MAIONESE  
Preparada a partir de matérias-primas sãs, 
limpas e de boa qualidade. Emulsão 
cremosa de ovos (no mínimo 3(três) gemas 
por litro), óleos vegetais (no 
mínimo65(sessenta e cinco)% de óleo 
vegetal comestível) com sal, açúcar, vinagre, 
suco de limão, condimentos, sem corantes. 
Podendo ter, no máximo, 0,5% de amido. 
Livre de sujidades, parasitos e larvas. Balde 
com 3 Kg. Validade mínima de 06 meses. 

 32,6900 326,9000 

47 50 PCTE 

00000132765- MARGARINA VEGETAL 
ACIMA DE 80%  
margarina vegetal com sal, de primeira 
qualidade com 80% de lipídios, fabricada a 
partir de matérias - primas selecionadas. 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares aos mesmos e deverão estar 
isentos de ranço e outras características 
indesejáveis. Devem ser embalados em 
potes de polietileno atóxico resistente com 
peso líquido de 500 gramas. 

 9,3900 469,5000 

48 150 UN 
00000139047- MANTEIGA CASEIRA Á 
GRANEL:  

 41,4300 6.214,5000 
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00000132766- MANTEIGA CASEIRA Á 
GRANEL com sal, acondicionado em 
embalagem de papel, material plástico ou 
em lata, com validade de no mínimo 2 (dois) 
meses. Se em lata, esta não deve 
apresentar vestígios de ferrugem, 
amassadura ou abaulamento. Unidade de 
1kg. 

49 80 PCTE 

00000132767- MILHO PARA CANJICA  
branco, acondicionado em embalagem 
plástica, pacote com 500g, 1ª qualidade. 
Validade mínima de 06 meses. 

 4,1300 330,4000 

50 100 PCTE 

00000137037- MILHO PARA PIPOCA:  
tipo 1, preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas e 
parasitos e de detritos animais ou vegetais 
com no máximo de 15% de umidade. Pacote 
500 gramas. Validade mínima de 06 meses. 

 5,9000 590,0000 

51 80 LTA 

00000137038- MILHO VERDE;  
simples em conserva, em lata de 3 Kg, 
produto preparado com milhos previamente 
debulhados, embasados praticamente crus, 
reidratados ou pré-cozidas, imersas ou não 
em líquido de cobertura apropriada 
submetido a processo tecnológico adequado 
antes ou depois de hermeticamente 
fechados, os recipientes utilizados a fim de 
evitar a sua alteração. Validade mínima de 
06 meses. 

 31,6300 2.530,4000 

52 50 FR 

00000137039- MOSTARDA:  
vinagre, mostarda, água e condimento, 
benzoato de sódio. Validade de no mínimo 
12 meses, data de fabricação não superior a 
30 dias. Embalagem de 400 gramas. 

 11,8000 590,0000 

53 1300 L 

00000132772- ÓLEO REFINADO DE SOJA  
Preparado a partir de grãos de soja sãos e 
limpos. Sem conservantes. Livre de matéria 
terrosa, de parasitos e de detritos animais e 
vegetais. Embalagem: frasco de plástico 
atóxico. Frasco de 900 ml. Validade mínima 
de 06 meses. 

 11,9800 15.574,0000 

54 20 PCTE 

00000137040- ORÉGANO:  
Constituído por folhas de espécies vegetais 
genuínos, são, limpas e secas. Livre de 
matéria terrosa e de detritos animais e 
vegetais. Aparência: Folha ovalada, seca. 
Cor: verde-pardacenta. Cheiro e sabor 
próprios. Acondicionado em embalagem 
íntegra, atóxica, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa. Pacote de 10 
gramas. Validade mínima de 06 meses. 

 6,9600 139,2000 

55 80 FR 

00000132774- PALMITO  
tipo pupunha, em conserva embalagem 
contendo mínimo de 500g, drenado, em 
vidro, com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 12 meses da data de 
entrega. 

 21,6300 1.730,4000 

56 60 PCTE 
00000132775- PIMENTA DO REINO EM PÓ  
Cheiro e sabor próprios. Acondicionado em 

 6,6600 399,6000 
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embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Pacote 10 
gramas. Validade mínima de 06 

57 80 PCTE 

00000132776- ALIMENTO EM PÓ 
INSTANTANEO P/ PREPARO BEB LAC  
ALIMENTO EM PÓ INSTANTANEO P/ 
PREPARO EM BEBIDA LÁCTEA: 
embalagem de aprox. 400gr em polietileno 
atóxico, transparente ou leitosa ou 
aluminizada e resistente. composição: 
açúcar, maltodextrina, vitaminas, sais 
minerais, sal, aromatizante, antiumectante 
dióxido de silício, antioxidante ,ácido 
ascórbico, acidulante ácido cítrico e corantes 
artificiais. Sem glutén. 

 21,1700 1.693,6000 

58 50 UN 

00000137041- POLVILHO DOCE:  
Polvilho doce 1 kg contendo identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade, c/ registro do Ministério da Saúde, 
obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

 11,7400 587,0000 

59 150 PCTE 

00000132777- POLVILHO 1KG  
preparado com matéria prima sã, limpa, 
isenta de matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais ou animais: Acondicionado 
em embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Validade 
mínima de 06 meses. 

 12,2400 1.836,0000 

60 30 PCTE 

00000132778- QUEIJO TIPO PARMESÃO 
RALADO  
embalagem de 100g, isento de bolor e/ou 
mau aspecto de conservação, conservado 
em embalagem plástica atóxica, contendo 
marca, data da fabricação, embalagem, 
validade. 

 7,2700 218,1000 

61 2600 UN 

00000132779- REFRIGERANTE 
CAÇULINHA  
guaraná. Embalagem: garrafa plástica. 
Refrigerantes de 1ª linha igual ou similar 
coca - cola, fanta laranja e uva, kuat, sprit, 
guaraná antarctica e schin. Garrafa de 
250ml. Validade: Data de fabricação de no 
máximo 30 dias da data de entrega. 

 1,9800 5.148,0000 

62 100 L 

00000132780- REFRIGERANTE DE COLA  
guaraná, limão, uva, laranja. Embalagem: 
garrafa plástica. Refrigerantes de 1ª linha 
igual ou similar coca - cola, fanta laranja e 
uva, kuat, sprit, guaraná antartica e schin. 
Garrafa de 2 litros. Validade: Data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de 
entrega. 

 8,8700 887,0000 

63 100 L 

00000132781- REFRIGERANTE DE 
GUARANÁ  
guaraná, limão, uva, laranja. Embalagem: 
garrafa plástica. Refrigerantes de 1ª linha 
igual ou similar coca - cola, fanta laranja e 
uva, kuat, sprit, guaraná antartica e schin. 
Garrafa de 2 litros. Validade: Data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de 
entrega. 

 8,8700 887,0000 
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64 100 L 

00000132782- REFRIGERANTE DE 
LARANJA  
guaraná, limão, uva, laranja. Embalagem: 
garrafa plástica. Refrigerantes de 1ª linha 
igual ou similar coca - cola, fanta laranja e 
uva, kuat, sprit, guaraná antartica e schin. 
Garrafa de 2 litros. Validade: Data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de 
entrega. 

 8,8700 887,0000 

65 100 L 

00000132783- REFRIGERANTE DE UVA  
guaraná, limão, uva, laranja. Embalagem: 
garrafa plástica. Refrigerantes de 1ª linha 
igual ou similar coca - cola, fanta laranja e 
uva, kuat, sprit, guaraná antartica e schin. 
Garrafa de 2 litros. Validade: Data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de 
entrega. 

 8,8700 887,0000 

66 5 KG 

00000132784- SAL GROSSO  
Cristais bancos com granulações uniformes, 
livre de matéria terrosa, de parasitos, lavras 
e de detritos animais e vegetais. Aparência: 
cristais de granulação uniforme de acordo 
com o tipo. Cor: Branca. Cheiro: inodoro. 
Sabor: salino. Cheiro e sabor próprios. 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Validade mínima de 06 meses. 1KG 

 2,2100 11,0500 

67 200 PCTE 

00000136796- SAL IODADO DE MESA.  
Contendo sal de iodo por 01(um) kg de sal, 
de acordo com a legislação federal 
especifica. Livre de matéria terrosa, de 
parasitos, lavras e de detritos animais e 
vegetais. Aparência: cristais de granulação 
uniforme de acordo com o tipo. Cor: Branca. 
Cheiro: inodoro. Sabor: salino. Cheiro e 
sabor próprios. Acondicionado em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Validade 
mínima de 06 meses. 

 2,0100 402,0000 

68 50 KG 

00000137042- PROTEINA SOJA 
TEXTURIZADA:  
A Proteína Texturizada de Soja (PTS) deverá 
se apresentar em forma de grânulos de 
coloração caramelada, obtida por 
processamento tecnológico adequado, sem 
sujidades ou materiais estranhos, próprio 
para uso em preparações alimentícias, 
contendo em sua composição o seguinte 
teor de proteína: Proteína b.s. (N x 6,25) - 
mínimo 50,0% (g/100g). O produto deverá 
ser isento de matéria terrosa, de parasitas, 
de detritos e/ou fragmentos animais ou 
vegetais ou outras sujidades e de infestação 
de insetos vivos. De sabor suave, devendo 
ser hidratada para consumo. As embalagens 
utilizadas no acondicionamento do produto 
deverão assegurar a proteção, conservação 
e integridade e também permitir visualizar as 
características do mesmo saco plástico 
atóxico, transparente, resistente, 

 17,1300 856,5000 
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hermeticamente fechado, com peso líquido 
de 500g (quinhentos gramas) a 1 kg (um 
quilograma).Contendo informações como 
data de fabricação, validade. Validade de 06 
meses." 

69 100 FR 
00000137043- SUCO DE CAJÚ  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml. 

 7,7000 770,0000 

70 600 FR 
00000132789- SUCO DE GOIABA  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml 

 8,1000 4.860,0000 

71 600 FR 
00000132790- SUCO DE LARANJA  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml. 

 8,7000 5.220,0000 

72 600 FR 
00000132791- SUCO DE MARACUJÁ  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml. 

 8,7000 5.220,0000 

73 600 FR 
00000132792- SUCO DE UVA  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml. 

 8,6300 5.178,0000 

74 40 KG 

00000132793- TEMPERO COMPLETO 1KG  
contendo alho, sal ,sem pimenta. Valor 
nutricional em 5g: 1g de carboidrato, máximo 
de 5mg colesterol, 1685mg de sódio -
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Validade mínima de 06 meses. 

 12,5800 503,2000 

75 400 KG 

00000132794- TRIGO COM FERMENTO  
fabricada a partir de grãos de trigo sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e parasita 
e em perfeito estado de conservação. Não 
podendo estar úmida fermentada ou 
rançosa, contendo 01 kg, com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

 6,3500 2.540,0000 

76 400 KG 

00000132795- TRIGO SEM FERMENTO  
fabricada a partir de grãos de trigo sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e parasita 
e em perfeito estado de conservação. Não 
podendo estar úmida fermentada ou 
rançosa, contendo 01 kg, com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

 6,2200 2.488,0000 

77 10 PCTE 

00000132796- UVA PASSA  
seca, produzidas com frutas maduras, sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitas, detritos animais e vegetais. 500g 

 10,5500 105,5000 

78 90 FR 

00000137044- VINAGRE DE MAÇÃ  
VINAGRE DE MAÇÃ: Acondicionado em 
frasco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedada hermeticamente e limpa. 

 9,1600 824,4000 
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Frasco de 750 ml. Validade mínima de 06 
meses. 

79 150 CX 

00000137045- AMIDO DE MILHO:  
Tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, 
sabor e odor característicos, fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas. 
Acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico, contendo 500 g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor,data de fabricação e validade. 
Isento de: matéria terrosa, parasitas, larvas, 
material estranho sem umidade, fermentação 
ou ranço. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

 6,8600 1.029,0000 

80 50 CX 

00000137046- AVEIA EM FLOCOS:  
finos 100%, sem aditivos ou conservantes. 
Contendo 500g, com identificação do 
produto, data de fabricação, prazo de 
validade e peso líquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura ou 
Saúde. 

 6,3000 315,0000 

81 30 PCTE 

00000137047- COLORAU A BASE DE 
URUCUM:  
pacote com 01 kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, de acordo com a 
resolução 12/78 do CNNPA e RDC nº 40 
ANVISA. 

 17,6400 529,2000 

82 40 PCTE 

00000137048- CHOCOLATE GRANULADO  
pacote 1000 g, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido de acordo com RDC 
n°40 -ANVISA. 

 37,3300 1.493,2000 

83 40 CX 

00000137049- CHOCOLATE EM PÓ 50%;  
embalagem com 1 kg, açúcar e cacau em pó 
solúvel, emulsificante lecitina de soja 
(322%). E aromatizante, não contém glúten. 
Contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido 
de acordo com RDC nº 40 – ANVISA. 

 47,0800 1.883,2000 

84 200 PCTE 

00000137051- TRIGUILHO (FARINHA DE 
TRIGO PARA QUIBE):  
COMPOSTA DE GRÃOS DE TRIGO 
SELECIONADOS E MOÍDOS DE ÓTIMA 
QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA 
CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO, 
EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G, LIVRE DE 
PARASITAS,ODORES ESTRANHOS, 
SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, VALIDADE 
MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA 
ENTREGA" 

 6,1000 1.220,0000 

85 50 CX 

00000137052- FARINHA DE 
MULTICEREAIS ENRIQUECIDA:  
EMBALAGEM: 400 gramas. VALIDADE 
MÍNIMA: 06 meses.Ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farinha de arroz , açúcar, farinha de milho 
enriquecida c/ferro e ácido fólico, carbonato 
de cálcio,fosfato de sódio dibásico, fumarato 

 16,1900 809,5000 
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ferroso, sulfato de zinco; vitaminas : C, 
niacina, E, ácido pantotêncio, A, B1, B6, 
ácido fólico, D aromatizante 
vanilina.Apresentar amostra." 

86 100 KG 

00000137053- FUBA MIMOSO DE 
CANJICA:  
EMBALAGEM 1 KG. DEVERÃO CONSTAR 
AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: O Nº DA 
EMPRESA CREDENCIADA QUE EMITIU O 
CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO 
VEGETAL; Nº DO CERTIFICADO DE 
CLASSIFICAÇÃO VEGETAL DO 
PRODUTO; O Nº DO LOTE DO PRODUTO 
(O Nº DO LOTE TEM QUE ESTAR 
RELACIONADO NA EMBALAGEM DO 
PRODUTO) O TIPO E A MARCA DO 
PRODUTO. 

 8,4500 845,0000 

87 50 KG 

00000137054- FARINHA PARA MINGAU  
tipo cremo gema, diversos sabores, em 
embalagens de 500 g, que deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses a 
partir data de entrega. 

 20,0500 1.002,5000 

88 40 FD 

00000137055- MASSA ALIMENTÍCIA-TIPO 
SECA  
pré-cozida, formato lasanha, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo 
especial, ovos, água e demais substâncias 
permitidas, isenta de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, admitindo umidade 
máxima 13%, acondicionada em saco 
plástico transparente, atóxico com 500 
gramas. Fardo de 10 kg. Prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da entrega 
do produto. 

 138,6600 5.546,4000 

89 60 PCTE 

00000137056- AMENDOIM CRU:  
pacote com 500 gramas - amendoim; cru; 
com pele; constituído de grãos inteiros, sãos, 
limpos e de primeira qualidade; sem 
fermentação e mofo; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; validade mínima 04 
meses a contar da entrega, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico 
pacote 500gr. 

 18,8300 1.129,8000 

90 60 PCTE 

00000137057- AMENDOIM TORRADO E 
MOIDO:  
grupo descascado, subgrupo selecionado, 
classe miúdo, tipo I. Acondicionado em 
pacote plástico de 500 gramas, contendo a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Deverá ser indicada a marca 

 13,6300 817,8000 

91 70 CX 

00000137059- BISCOITO TIPO CREAM 
CRACKER INTEGRAL  
Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, farelo de trigo/ farinha de trigo 
integral, gordura vegetal, açúcar, sal, 
fermento biológico, fermentos químicos e 

 178,3300 12.483,1000 
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outros ingredientes permitidos na legislação. 
Validade mínima 5 meses na data da 
entrega. Suas características, descrição e 
rotulagem deverão estar de acordo com a 
legislação. Pacote atóxico de 360 a 400 
gramas. 

92 40 CX 

00000137060- BISCOITO DOCE AVEIA E 
MEL:  
Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, mel, 
aveia (podendo conter também outros tipos 
de cereais), sal, fermentos químicos e outros 
ingredientes permitidos na legislação. 
Validade mínima 5 meses na data da 
entrega.Suas características, descrição e 
rotulagem deverão estar de acordo com a 
legislação vigente. Pacote atóxico de 330 a 
400 gramas. 

 179,4700 7.178,8000 

93 100 UN 

00000137061- FÓRMULA INFANTIL 
HIPOALERGÊNICA  
Fórmula infantil hipoalergênica para nutrição 
em terapia neonatal e pediátrica de paciente 
com alergia a proteína do leite de vaca e/ou 
a soja com manifestações clinicas leves e 
moderadas sem quadros diarréicos. 
Apresenta 100% proteína extensamente 
hidrolisada do soro de leite, maltodextrina e 
lactose como fonte de carboidratos óleos 
vegetais e animais, prebióticos, lc-pufas 
(DHA e ARA), acrescidos de vitaminas, 
minerais. Isento de glúten, frutose e 
sacarose. Apresentação: Lata 400 g. 

 58,3000 5.830,0000 

94 100 PCTE 

00000137063- "MISTURA PARA BOLO 
SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE:  
Mistura para preparo de bolo sem glúten e 
sem lactose. Ingredientes: Açúcar, farinha de 
arroz, proteína isolada de soja, emulsificante 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio e 
piro fosfato ácido de sódio, aroma idêntico 
ao natural de baunilha eespessante goma 
xantana. Não contém glúten. Embalagem de 
300g a 400g, sabor baunilha, milho, 
chocolate e coco." 

 14,9500 1.495,0000 

95 50 PCTE 

00000137064- MASSA ALIMENTÍCIA DE 
ARROZ  
(macarrão sem glúten): sem ovos massa 
feita a partir do arroz, sem ovos, 
acondicionados em embalagem de 400 a 
500g, de forma íntegra e sem perfurações. 
Produto fisicamente bem conservado, não 
triturado pelo manuseio excessivo, com data 
de validade não inferior a 3 meses a partir da 
entrega do produto. Formato parafuso, 
penne ou fusili. Não conter glúten. 

 8,3000 415,0000 

96 1000 UN 

00000137065- ABACAXI TIPO A GRAÚDO  
com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 

 6,0200 6.020,0000 
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apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjuntaSARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002" 

97 200 KG 

00000132353- ALHO.  
sem réstia, bulbo inteiro e são, sem brotos. 
Não apresentando grãos chochos, ardidos, 
manchados ou outros defeitos que posam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos fertilizantes, com características 
que atendam à NTA 17 do Decreto Estadual 
nº 12.486 de 20/10/78 e à instrução 
normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 21,8000 4.360,0000 

98 2500 KG 

00000132799- BANANA MAÇÃ  
tipo A em pencas, de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme em condições adequadas para o 
consumo imediato, bem desenvolvidas, com 
polpas intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Livre de resíduos de fertilizantes, 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 13,3300 33.325,0000 

99 50 KG 

00000132800- BATATA DOCE  
lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade. Sem brotos, em rachaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de 
terra aderente à casca e de resíduos de 
fertilizantes. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 7,4600 373,0000 

100 500 KG 

00000136481- BATATA FIUZA:  
Beneficiada lisa Especial: lisa, com polpa 
intacta e limpa, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Sem brotos, 
em rachaduras ou cortes na casca, não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre da 
maior parte possível de terra aderente à 
casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta 

 7,3300 3.665,0000 
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de umidade externa anormal. De colheita 
recente, com características que atendam à 
NTA 17 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78 e à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

101 2000 KG 

00000132802- BATATA INGLESA  
beneficiada lisa Especial: lisa, com polpa 
intacta e limpa, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Sem brotos, 
em rachaduras ou cortes na casca, não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre da 
maior parte possível de terra aderente à 
casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta 
de umidade externa anormal. De colheita 
recente, com características que atendam à 
NTA 17 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78 e à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 6,3600 12.720,0000 

102 200 KG 

00000136483- BRÓCOLIS:  
Fresca, firme, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade. Sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes. De colheita recente 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002 

 6,8000 1.360,0000 

103 200 KG 

00000132804- CEBOLA  
lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes, típicos da 
variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de 
terra aderente à casca e de resíduos de 
fertilizantes. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 6,5600 1.312,0000 

104 600 KG 

00000136486- CENOURA:  
Lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes, típicos da 
variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade.. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 

 5,5200 3.312,0000 
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instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

105 500 KG 

00000136487- CHUCHU:  
Fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 3,5800 1.790,0000 

106 300 M 

00000136488- COUVE MANTEIGA:  
Fresca, firme, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade. Sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 4,0800 1.224,0000 

107 200 KG 

00000132808- INHAME'  
lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes, típicos da 
variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de 
terra aderente à casca e de resíduos de 
fertilizantes. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 9,0300 1.806,0000 

108 500 KG 

00000136492- LARANJA:  
Tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 7,1500 3.575,0000 

109 50 KG 
00000136493- LIMÃO ROSA:  
Tipo A com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 

 8,6300 431,5000 
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conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

110 3000 KG 

00000132811- MAÇÃ NACIONAL  
tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 11,8300 35.490,0000 

111 400 KG 

00000132812- MAMÃO PAPAIA  
tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 10,3300 4.132,0000 

112 700 KG 

00000136494- MAMÃO FORMOSA:  
Tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 9,0000 6.300,0000 

113 700 KG 
00000132814- MANGA ROSA  
de caráter extra, fresca, firme, cm coloração 

 8,1500 5.705,0000 
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e tamanho uniforme e típico da variedade. 
Sem sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual n 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO n 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

114 500 KG 

00000136497- MARACUJÁ:  
Azedo, padrão médio e uniforme, maduro, de 
primeira qualidade tipo A com grau de 
maturação tal que lhes permita suportar 
transporte, manipulação e conservação 
adequada para consumo mediato e imediato, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Livre de resíduos de fertilizantes, 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 13,8000 6.900,0000 

115 2000 KG 

00000136498- MELANCIA:  
Tipo A com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 3,8200 7.640,0000 

116 100 KG 

00000132817- MELÃO AMARELO  
tipo A com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 4,3300 433,0000 

117 800 KG 

00000136499- MEXERICA:  
Tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 

 10,8300 8.664,0000 
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defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

118 400 KG 

00000132819- MORANGA  
separado por tamanho e categoria, média, 
categoria extra, sem defeitos graves 
(podridão mole, deformação, rachadas, 
danos mecânicos, podridão seca, murchas 
injurias por pragas ou doenças) 

 9,0000 3.600,0000 

119 80 KG 

00000132820- PEPINO'  
fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 4,3600 348,8000 

120 100 KG 

00000132821- PÊRA ESTRANGEIRA  
tipo A, fresca de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e 
madura com polpa intacta e firme. Livre de 
resíduos de fertilizantes, com características 
que atendam à NTA 17 do Decreto Estadual 
nº 12.486 de 20/10/78 e à instrução 
normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

 17,6300 1.763,0000 

121 150 KG 

00000132823- PIMENTÃO VERMELHO  
fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 17,5800 2.637,0000 

122 800 KG 

00000136504- TOMATE:  
Tipo extra A fresco, firme, com coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade. 
Não apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade> Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 9,8000 7.840,0000 
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123 100 KG 

00000132825- UVA VERDE'  
tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 19,7600 1.976,0000 

124 100 KG 

00000132826- UVA ITÁLIA  
tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

 19,4300 1.943,0000 

125 500 DZ 

00000132827- OVOS BRANCOS'  
ovos de galinha "tipo grande", casca lisa. Os 
ovos deverão estar limpos. Não poderão 
estar trincados. Embalagem: em caixas de 
papelão, com registro no Ministério da 
Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade 
mínimo 15 dias a contar a partir da data de 
entrega. 

 8,5000 4.250,0000 

126 200 KG 

00000139027- BACON A GRANEL:  
BACON A GRANEL: suíno defumado de 
primeira qualidade, resfriado, em 180 kg 
mantas, limpo, pouca gordura, pesando em 
média 4,5 kg cada peça, resfriadas, isentas 
de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto, que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas),inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, acomodadas em 
caixas de papelão em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

 42,0000 8.400,0000 

127 1000 KG 

00000139028- CARNE BOVINA - ACÉM 
MOÍDO: RESFRIADA  
CARNE BOVINA - ACÉM MOÍDO: Resfriada, 
e no máximo 10% de gordura com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, com embalagem 
plástica a vácuo original, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade marcas e 

 32,4900 32.490,0000 
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carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do ministério da agricultura, Dipoa nº304 de 
22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução 
da ANVISA nº105 de 19/05/99 e da lei 
municipal /vigilância sanitária. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

128 1000 KG 

00000139030- CARNE BOVINA - PATINHO 
EM CUBOS: RESFRIADA  
CARNE BOVINA - PATINHO EM CUBOS: 
fresca, resfriada e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

 41,3300 41.330,0000 

129 200 KG 

00000139031- CARNE BOVINA - CUPIM 
EM CUBOS: RESFRI  
CARNE BOVINA - CUPIM EM CUBOS: 
fresca, resfriada, e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original,contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

 43,0000 8.600,0000 

130 1000 KG 

00000139032- CARNE BOVINA - 
MÚSCULO EM CUBOS: RESFRIADA  
CARNE BOVINA - MÚSCULO EM CUBOS: 
fresca, resfriada, e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente 

 36,0000 36.000,0000 

131 1000 KG 

00000139033- CARNE BOVINA - PALETA 
EM CUBOS: REFRIGERADA  
CARNE BOVINA - PALETA EM CUBOS: 
fresca, refrigerada, de abate recente, 
desossado e limpo (máximo 3% d sebo e 
gordura - limpeza). Acondicionada em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Deverá 
constar na embalagem de forma clara e 

 36,3300 36.330,0000 
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indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Deverá ser 
entregue refrigerada. Referir marca na 
proposta. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

132 100 KG 

00000132834- CARNE SECA  
Preparado com Carne bovina ponta de 
agulha de boa qualidade salgada, curada, 
seca, de consistência firme, com cor, cheiro 
e sabor próprios, isento de sujidades , 
parasitas e materiais estranhos, embalada à 
vácuo, em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos , limpos , não violados, resistentes, 
que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo, embalados em caixa 
de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 60 dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Pcte 1 kg 

 56,3300 5.633,0000 

133 100 KG 

00000139034- LAGARTO BOVINO: 
RESFRIADO  
LAGARTO BOVINO: fresco e resfriado, peça 
inteira em embalagem própria, contendo 
todas as informações do produto como 
produto (frigorífico fornecedor); numero do 
lote, data de produção e a data de validade; 
de acordo com a legislação vigente.Marca do 
fabricante, prazo de validade marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do ministério da agricultura, dipoa nº304 de 
22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução 
da ANVISA nº105 de 19/05/99 e da lei 
municipal /vigilância sanitária. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

 40,3300 4.033,0000 

134 600 KG 

00000139035- CARNE BOVINA MIOLO DE 
ACEM: RESFRIADO  
CARNE BOVINA MIOLO DE ACEM: peça 
inteira ou moída; fresco, resfriado, 
embalagem a vácuo em plástico 
transparente atóxico, contendo todas as 
informações do produto como corte. Marca 
do fabricante, prazo de validade marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do ministério da agricultura, dipoa nº304 de 
22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução 
da ANVISA nº105 de 19/05/99 e da lei 
municipal /vigilância sanitária. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

 36,3300 21.798,0000 

135 800 KG 

00000139036- CARNE SUÍNA - PERNIL EM 
CUBOS: RESFRIADA  
CARNE SUÍNA - PERNIL EM CUBOS: 
fresca, resfriada, e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 

 29,6600 23.728,0000 
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próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

136 800 KG 

00000139037- CARNE SUÍNA - LOMBO EM 
CUBOS: RESFRIADA  
CARNE SUÍNA - LOMBO EM CUBOS: 
fresca, resfriada, e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

 31,9600 25.568,0000 

137 100 KG 

00000139038- FILÉ DE PIRAMUTABA SEM 
ESPINHO CONGELADO  
FILÉ DE PIRAMUTABA SEM ESPINHO 
CONGELADO: de primeira qualidade, limpo, 
sem couro ou escamas, sem espinha, 
congelados a 12 graus celsius (-), isentas de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas 
pelo Ministério da Agricultura. Acomodadas 
em caixas de papelão em perfeitas 
condições estruturais, padronizadas e 
lacradas. 

 44,9900 4.499,0000 

138 200 KG 

00000139039- LINGUIÇA CALABREZA A 
GRANEL: RESFRIADA  
LINGUIÇA CALABREZA A GRANEL: 
resfriada e inspecionada, devidamente 
acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Deverá constar na embalagem de 
forma clara e indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

 23,5800 4.716,0000 

139 500 KG 

00000139040- LINGUIÇA DE FRANGO: 
RESFRIADA  
LINGUIÇA DE FRANGO: resfriada e 
inspecionada, devidamente acondicionada 
em embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Cada 
unidade deverá pesar 50 gramas. Deverá 
constar na embalagem de forma clara e 

 29,8000 14.900,0000 
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indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

140 500 KG 

00000139041- LINGUICA DE CARNE 
SUINA; LINGUIÇA CH. RESFRIA  
LINGUICA DE CARNE SUINA; LINGUIÇA 
CHURRASCO: resfriada e inspecionada, 
devidamente acondicionada em embalagem 
íntegra, atóxica, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa. Cada unidade 
deverá pesar 50 gramas. Deverá constar na 
embalagem de forma clara e indelével: nome 
e endereço do matadouro/frigorífico, registro 
no órgão oficial destinado à fiscalização, 
data de abate e validade do produto, com 
lacre original do fabricante e peso da 
embalagem. Com identificação do SIF ou 
Equivalente 

 30,4500 15.225,0000 

141 800 KG 

00000132840- PEITO DE FRANGO 
DESOSSADO  
: fresca, refrigerada, de abate recente. 
Devidamente acondicionada em embalagem 
íntegra, atóxica, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa. Deverá constar em 
embalagem de forma clara e indelével: nome 
e endereço do abatedouro, registro no órgão 
oficial destinado à fiscalização, data de abate 
e validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Deverá ser 
entregue congelado. Referir marca na 
proposta. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

 25,9600 20.768,0000 

142 1000 KG 

00000137070- FRANGO SEMI – 
PROCESSADO:  
COXA E SOBRE - COXA: Separadas, sem 
tempero; resfriada; com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios; sem manchas e parasitas; 
acondicionado em saco plástico 
POLIETILENO, TRANSPARENTE, 
ATOXICO. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

 19,3300 19.330,0000 

143 50 KG 

00000139044- FIGADO BOVINO: EM 
BIFES; FRESCO E RESFRIADO;  
FIGADO BOVINO: em bifes; fresco e 
resfriado; com aspecto próprio, firme, não 
pegajoso; isento de manchas esverdeadas, 
com cheiro e sabor próprio; acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

 21,3300 1.066,5000 

144 50 KG 

00000137072- FÍGADO DE FRANGO 
CONGELADO:  
acondicionado em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente e transparente, 
em pacotes de aproximadamente 1 KG, o 
peso total da embalagem deve ser de fácil 
visualização, com rótulo contendo 
identificação da empresa, registro no SIF ou 

 14,3300 716,5000 
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CISPOA, identificação do tipo de carne, com 
data de fabricação e prazo de validade de 06 
meses. A embalagem secundária deve ser 
em monoblocos plásticos brancos e limpos. 

145 50 KG 

00000137073- MOELA DE FRANGO 
CONGELADA:  
acondicionado em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente e transparente, 
em pacotes de aproximadamente 1 KG, o 
peso total da embalagem deve ser de fácil 
visualização, com rótulo contendo 
identificação da empresa, registro no SIF ou 
CISPOA, identificação do tipo de carne, com 
data de fabricação e prazo de validade de 06 
meses. A embalagem secundária deve ser 
em monoblocos plásticos brancos e limpos. 

 15,3300 766,5000 

146 200 KG 

00000137074- PRESUNTO:  
Cozido, de ótima qualidade, sua textura deve 
ser macia e firme, não esfarelando na boca, 
com cor homogenia, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Temperatura do produto 
deverá estar com até 10ºC. Devidamente 
acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Deverá constar na embalagem de 
forma clara e indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Deverá ser 
entregue refrigerada. Referir marca na 
proposta. 

 31,0000 6.200,0000 

147 200 KG 

00000132842- SALAME FATIADO'  
fatiada tipo bolonha, temperatura do produto 
deverá estar com até 10ºC. Devidamente 
acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Deverá constar na embalagem de 
forma clara e indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Deverá ser 
entregue refrigerada. Referir marca na 
proposta. 

 73,3000 14.660,0000 

148 4000 UN 

00000132846- IOGURTE A GRANEL, 
SABORES VARIADOS  
porção de 200ml, leite desnatado e / ou leite 
desnatado reconstituído, soro de leite 
reconstituído, preparado de ameixa (água, 
polpa de ameixa, fosfato tricálcico, lactato de 
cálcio, vitaminas a e d, amido modificado, 
aromatizante, acidulante ácido cítrico, 
corante natural caramelo, edulcorantes 
artificiais ciclamato de sódio, sucralose, 
aspartame, acessulfame potássio, 
conservador sorbato de potássio, 
espessantes goma xantana e goma guar), 
amido modificado, fermento lácteo e 

 4,0000 16.000,0000 
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estabilizante gelatina. Contém fenilalanina. 
contém glúten. Pode conter traços de 
castanha de caju. 

149 5000 L 

00000132847- LEITE INTEGRAL 
PASTEURIZADO SAQUINHO DE 1L  
homogêneo, branco leitoso, acondicionado 
em embalagem individual plástica de 1 litro, 
original de fábrica, Registro no Ministério da 
Agricultura - SIF, ingrediente, informações do 
fabricante, especificação do produto e data 
de vencimento estampado na embalagem, 
com validade de no mínimo 2 dias contados 
da data da entrega. 

 5,5000 27.500,0000 

150 204 L 

00000132848- LEITE INTEGRAL 
PASTEURIZADO UHT CAIXA DE 1L  
homogêneo, branco leitoso, acondicionado 
em embalagem individual plástica de 1 litro, 
original de fábrica, Registro no Ministério da 
Agricultura - SIF, ingrediente, informações do 
fabricante, especificação do produto e data 
de vencimento estampado na embalagem, 
com validade de no mínimo 5 meses 
contados da data da entrega. 

 6,7000 1.366,8000 

151 400 KG 

00000132849- MUSSARELA  
livre de sujidades, parasitas, larvas e de 
detritos animais e vegetais com registro no 
SIF ou SISP, produto elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de massa 
semi-dura, cor branco creme homogênea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p. Validade mínima 
de 06 meses. 

 42,3700 16.948,0000 

152 200 SCH 

00000132851- REQUEIJÃO  
produto pastoso de cor clara e uniforme, 
odor e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno, contendo 1kg; embalagem com 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão 
competente e data de embalagem. Validade 
mínima de 50 (cinqüenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

 15,2900 3.058,0000 

153 200 L 

00000137075- LEITE LONGA VIDA SEM 
LACTOSE  
Leite UHT livre de lactose. Embalagem longa 
vida contendo 1 litro, recipiente tipo tetra 
pack, impermeável a germes e ao ar, com 
identificação do produto, marca do fabricante 
e prazo de validade de no mínimo 120 dias. 

 7,4000 1.480,0000 

154 200 UN 

00000137076- IOGURTE SEM LACTOSE:  
Iogurte 0% lactose, embalagem 850 ml, 
contendo: Água, açúcar, amido modificado, 
fosfato tri cálcico, fermentos, aromatizantes, 
corante natural e conservante sorbato de 
potássio, 0% lactose, sem colesterol e fonte 
de cálcio. Sabor morango. 

 14,3300 2.866,0000 
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Total: 59659    3.450,7200 879.542,9000 

 

(...) 

 

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A):  

4.1-Fornecer produtos de qualidade, observando as especificações e obrigações exigidas no instrumento 

convocatório, na proposta e nesta de Ata.  

4.2-Respeitar o prazo e as condições de fornecimento especificada na Ata de registro de preços.  

4.3-Responsabilizar-se pela entrega dos produtos nas escolas municipais conforme especificação na 

tabela de referência. 

4.4- Para os itens 1;5;6;9;11;12;13;27;28;32;33;36;42;43;44;45;47;48;70;71;72;73;74;75;77;78;81;88;91 

e 94, deverão ser apresentadas amostras para averiguação da qualidade dos produtos na sessão de 
abertura das propostas (11/03/2021). 
 

(...) 

 

(...) 

 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Processo de Licitação Nº 06/21  

Pregão N.º 03/2021  

Registro de preços  

1 – DO OBJETO  

1.1 -Constitui objeto do presente processo licitatório o registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa(s) para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos da 

rede municipal de ensino, conforme especificação abaixo:  

 

Ordem Quant. UN. Especificação Marca Valor Unit. TOTAL 

1 300 PCTE 

00000137018- ACHOCOLATADO EM PÓ 
400GR  
Preparadas a partir de matérias-primas, 
limpas e isentas de matéria terrosa, 
parasitos, detritos animais, cascas de 
sementes de cacau e de outros detritos 
vegetais. Com composição básica dos 
seguintes ingredientes: açúcar, cacau, 
estrato de malte, sal leite em pó desnatado, 
soro de leite em pó, vitaminas (A, B1, B2, 
B6), estabilizante lecitina de soja e 
aromatizantes. Aparência: pó homogêneo. 
Cor: marrom claro e escuro. Sabor e cheiro 
próprios. Acondicionada em embalagem de 
400 gramas ou 1quilo íntegra, atóxica, 
resistente, vedada hermeticamente e limpa. 
Validade mínima de 06 

   

2 600 PCTE 

00000137019- AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 
DE 5 KG.  
AÇÚCAR CRISTAL: Contendo no mínimo 
98,3% de sacarose. Livre de fermentação 
isenta de matéria terrosa, de parasitos e de 
detritos animais e vegetais. Aparência, cor e 
cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor 
doce. Acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Pacote de 5 kg. Validade mínima de 
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12 meses. 

3 400 KG 

00000137020- ALHO NACIONAL TIPO 04  
ALHO NACIONAL TIPO 04: sem réstia, 
bulbo inteiro e são, sem brotos. Não 
apresentando grãos chochos, ardidos, 
manchados ou outros defeitos que posam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos fertilizantes, com características 
que atendam à NTA 17 do Decreto Estadual 
nº 12.486 de 20/10/78 e à instrução 
normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

4 1200 KG 

00000136480- BANANA MAÇÃ:  
Tipo Aem pencas, de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme em condições adequadas para o 
consumo imediato, bem desenvolvidas, com 
polpas intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Livre de resíduos de fertilizantes, 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 2002 

   

5 800 PCTE 

00000137021- ARROZ BENEFICIADO 
POLIDO:  
ARROZ BENEFICIADO POLIDO: Tipo I, 
longo fino, sem quebras constituído de grãos 
inteiros, medindo aproximadamente 06 mm 
após o polimento, com umidade máxima de 
15 % isento de matéria terrosa, de parasitos, 
de detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Pacote de 5 Kg. Validade mínima de 
06 meses. 

   

6 90 UN 

00000137022- AZEITE EXTRA VIRGEM 500 
ML  
AZEITE EXTRA VIRGEM: Azeite de oliva 
extra virgem, produto contendo gorduras 
totais (gorduras insaturado-monoinsaturadas 
e poli-insaturada). Embalagem de vidro ou 
enlatado sem amassado, bem conservadas. 
Unidade de 500 ml, ph 0,5%.Validade 
mínima de 6 meses. 

   

7 50 PCTE 

00000132738- AZEITONAS VERDES SEM 
CAROÇO  
EM CONSERVA, INTEIRAS COM 
TAMANHOS E FORMAS REGULARES 
CONSERVADAS EM ÁGUA E SAL, LIVRE 
DE FERMENTAÇÃO. ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM ÍNTEGRA, ATÓXICA, 
RESISTENTE, VEDADA 
HERMETICAMENTE E LIMPA. C/2KG 

   

8 10 PCTE 

00000137023- BALA MACIA:  
de boa qualidade, acondicionada em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada. As embalagens devem conter 
externamente os dados de identificação, 
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procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade 
de produto. Validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega 

9 500 FD 

00000137024- BATATA PALHA:  
de boa qualidade. Acondicionada em 
embalagem de 500 gramas íntegra, atóxica, 
resistente, vedada hermeticamente e limpa. 
Validade mínima de 06 meses. 

   

10 5 kG 

00000132739- BICARBONATO DE SÓDIO 
PCTE  
CRISTAIS BRANCOS COM 
GRANULAÇÕES UNIFORMES, LIVRE DE 
MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS, 
LAVRAS E DE DETRITOS ANIMAIS E 
VEGETAIS, COR: BRANCA. 
ACONDICIONADO EM EMBAALAGEM 
ÍNTEGRA, ATÓXICA, RESISTENTE, 
VEDADA HERMETICAEMTNE E LIMPA. 
VALIDADE MINIMA 6 MESES. PACOTE 
150G 

   

11 50 CX 

00000132740- BISCOITO DOCE 
AMANTEIGADO  
SABORES E FORMATAÇÕES DIVERSAS, 
COMPOSIÇÃO BÁSICA, FARINA DE 
TRIGO, GORDURA VEGETAL 
HIDROGENADA, AÇUCAR E OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, 
ACONDICIONANDO EM SACO PLÁSTICO 
IMPERMEÁVEL, FECHADO, 
REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL 
VEDADA, CONTENDO 330 GRAMAS 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. CAIXA CONTENDO 20 
PACOTES 

   

12 50 CX 

00000132741- BISCOITO DOCE A BASE 
DE AMIDO DE MILHO  
sabores e formatações diversas, composição 
básica farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, açúcar e outras substâncias 
permitidas, acondicionado em saco plástico 
impermeável, fechado, reembalado em caixa 
de papel vedada, com 400 gramas com sub 
embalagens internas. As embalagens devem 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade de produto. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. CAIXA CONTENDO 20 PACOTES 

   

13 800 PCTE 

00000135801- CAFÉ TORRADO E MOÍDO 
500G  
com grau de torra média, homogêneo com 
qualidade garantida através do selo de 
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pureza ABIC com tolerância de 1% de 
impurezas como cascas, paus, etc., com 
ausência de larvas, parasitos e substâncias 
estranhas, umidade máxima de 6%p/p e 
resíduo mineral fixo máximo de 5%p/p, 
cafeína mínima de 0,7%p/p - embalagem 
tipo almofada. Validade mínima: de 6 meses. 
500g 

14 10 CX 

00000132744- CALDO DE BACON  
Caldo de Bacon tabletes c/ 114g. 
Composição básica: sal, gordura vegetal, 
amido, cebola, extrato de bacon, salsa, 
amido, louro, pimenta-do-reino.CX C/ 12 
TABTS cada 

   

15 10 CX 

00000132745- CALDO DE CARNE  
Caldo de Carne tabletes c/ 114g. 
Composição básica: sal, gordura vegetal, 
amido, cebola, extrato de carne, salsa, 
amido, louro, pimenta-do-reino. CX C/ 12 
TBTS CADA 

   

16 10 CX 

00000132746- CALDO DE GALINHA  
: O produto deverá estar de acordo com a 
NTA 02 e 70 (Decreto 12.342/78); 
Ingredientes: sal, amido, gordura vegetal 
hidrogenada, extrato de levedura, curry, 
curcuma, alho, cebola , salsa, carne de 
galinha. Pacote de 1 Kg. Validade mínima: 
de 6 meses. CX C/ 12 TBTS CADA 

   

17 20 PCTE 

00000132747- CANELA EM CAVACO  
casca de espécimes vegetais genuínos, 
grãos e limpos, pardo amarelada ou marrom 
claro, com aspectos cheiros aromáticos e 
sabor próprios, livre de sujidades e materiais 
estranhos a sua espécie. PCTE COM 6 
GRAMAS 

   

18 20 PCTE 

00000135802- CANELA EM PÓ PCTE  
Elaborada a partir de cascas procedentes de 
espécies vegetais genuínos, sãos e limpos. 
A canela não poderá estar esgotada. 
Aparencia: Pó fino, homogêneo. Cor: 
Marrom claro. Cheiro: aromatico 
caracter´stico. Pacote de 6 gramas. Validade 
mminima de 06 meses. 

   

19 100 PCTE 

00000132748- CANJIQUINHA  
preparado com matéria prima sã, limpa, 
isenta de matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais ou animais. Acondicionada 
em embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Validade 
mínima: de 06 meses. PCTE COM 500G 

   

20 50 FR 

00000137025- CATCHUP:  
Embalagem de 400 gramas. Validade 
mínima 06 meses. Data de fabricação não 
superior a 30 dias 

   

21 20 CX 

00000137026- CHÁ SABORES VARIADOS:  
Beneficiado, tostada para infusão, sem 
corante artificial, com, no mínimo, de 70% de 
folhas e 30% de outras partes do ramo, no 
máximo, 10% p/p de umidade. Isento de 
sujidades, parasitos e larvas. Aparência: 

   

http://www.luminarias.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Coronel Diniz, nº 172 - Centro – Telefone: (35)3226-1198 / Fax: (35)3226-1328 

CEP: 37.240-000 – Luminárias/MG – www.luminarias.mg.gov.br 

 

 

folhas, hastes, pecíolo e pedúnculos 
fragmentados, secos. Cheiro e sabor 
próprios. Validade mínima de 06 meses. 

22 25 PCTE 

00000137027- COCO RALADOSECO SEM 
AÇÚCAR  
Deverá ser elaborado com endosperma 
procedente de frutos sãos e maduros. Não 
poderá apresentar cheiro alterado ou 
rançoso, com aspectos de fragmentos soltos 
e de cor branca. Parcialmente 
desengordurado com teor mínimo de lipídio 
de 3g em 100g. Acondicionada em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa, contendo 
500 gramas ou 1 kg de peso líquido. 
Validade mínima de 06 meses. 

   

23 10 PCTE 

00000132751- CRAVO  
acondicionado em embalagem de polietileno 
atóxico transparente, contendo 30g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

   

24 150 PCTE 

00000132752- CREME DE CEBOLA  
embalagem contendo identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade, com registro do Ministério da 
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 
CNNPA. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. pcte 61g 

   

25 200 LTA 

00000137028- CREME DE LEITE:  
CREME DE LEITE: apresentando teor de 
matéria gorda de 25%, com validade mínima 
de 06 meses a contar da data da entrega, 
embalado em caixa cartonada, produzido 
com produtos da 1ª qualidade. Caixa de 200 
gramas. Validade mínima de 06 meses. 

   

26 20 LTA 

00000137029- ERVILHA:  
simples em conserva, em lata de 3 Kg, 
embasados praticamente crus, reidratados 
ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de 
cobertura apropriada submetido a processo 
tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechados, os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua alteração. 
Validade mínima de 06 meses. 

   

27 100 LTA 

00000137030- EXTRATO DE TOMATE, LT 
DE 4,1KG:  
Duplo concentrado, preparado com frutos, 
maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. Isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso. Podendo 
conter adição de 01(um) % de açúcar e 
05(cinco)% de cloreto de sódio. Apresentado 
substancia seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 33%p/p. Isento de sujidades, 
parasitos, lavras e detritos animais e 
vegetais. Aparência: massa mole. Cor: 
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vermelha. Validade mínima de 06 meses. 

28 50 UN 

00000139024- 00000132753- EXTRATO DE 
TOMATE 860G.  
00000132753- EXTRATO DE TOMATE 
860G Duplo concentrado, preparado com 
frutos, maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. Isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso. Podendo 
conter adição de 01(um)% de açúcar e 
05(cinco)% de cloreto de sódio. Apresentado 
substancia seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 33%p/p. Isento de sujidades, 
parasitos, lavras e detritos animais e 
vegetais. Aparência: massa mole. Cor: 
vermelha. Lata de 860 gramas. Validade 
mínima de 06 meses. 

   

29 100 PCTE 

00000132754- FARINHA DE MANDIOCA  
preparado com matéria prima sã, limpa, 
isenta de matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais ou animais. Acondicionada 
em embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Validade 
mínima de 06 meses. 500g 

   

30 100 UN 

00000139025- FARINHA DE MILHO:  
00000137031- FARINHA DE MILHO: 
amarela, produto obtido pela ligeira torração 
do grão de milho, desgerminado ou não, 
previamente macerado socado e peneirado, 
deverá ser fabricado a partir de matérias 
primas são e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitas. Não poderão estar 
úmidas ou rançosas, com umidade máxima 
de 14%p/p, com acidez máxima de 2%p/p, 
com no mínimo de 6%p/p de proteína - 
Acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Unidade de 1kg. Validade mínima 
de 06 meses. 

   

31 200 PCTE 
00000132755- FAROFA PRONTA  
: temperada a base de farinha de mandioca - 
embalagem íntegra. Pacote 500 gr. 

   

32 1500 UN 

00000137032- FEIJÃO CARIOQUINHA  
FEIJÃO CARIOQUINHA: Classificado com 
tipo cores, isto é, constituído de grãos com a 
mesma coloração admitindo-se no máximo 
05(cinco)% de misturas de outras classes e 
até 10(dez)% de mistura de variedades da 
classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, 
pedaços de grãos ardidos, brotados, 
chochos, imaturos, manchados, chuvados, 
mofados, carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. Embalagem de 1 
kg. Validade 06 meses. 

   

33 300 UN 

00000139045- FEIJÃO PRETO:  
Classificado com tipo cores, isto é, 
constituído de grãos com a mesma 
coloração admitindo-se no máximo 
05(cinco)% de misturas de outras classes e 
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até 10(dez)% de mistura de variedades da 
classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, 
pedaços de grãos ardidos, brotados, 
chochos, imaturos, manchados, chuvados, 
mofados, carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. Pacote de 1kg. 
Validade 06 meses. 

34 150 LTA 

00000132756- FERMENTO EM PÓ 
QUÍMICO  
formado por substâncias químicas que por 
influência do calor e / ou umidade expande a 
massa, embalagem de 250g. 

   

35 150 KG 

00000136490- FUBÁ DE MILHO:  
Produto obtido pela moagem do grão de 
milho, desgerminado ou não. Deverá ser 
fabricadas a partir de matérias primas sãs e 
limpas e isentas de matérias terrosas e 
parasitas e larvas. Não deverá esta úmida, 
fermentado ou rançoso. O produto deve 
apresentar teor de umidade máxima de 15% 
p/p, teor de acidez máxima de 5,0% com no 
mínimo de 7% p/p de protídeos. O produto 
deve apresentar rendimento mínimo após o 
cozimento de 2,5 vezes mais do peso antes 
da cocção. O produto e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA 34 
(Normas Técnicas para Farinhas - Decreto 
12486 de 20/10/78). O produto deve estar 
acondicionado em embalagem primária, 
atóxica, transparente termos soldada, 
resistente emba1agern secundária de fardos 
de papelão resistente, totalmente fechados. 

   

36 50 UN 

00000137034- GELATINA EM PÓ:  
preparado com matéria prima sã, limpa, 
isenta de matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais ou animais. Fonte de 
vitamina A, C, E. Sabores variados. 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa e contendo 1 kg do produto. Validade 
mínima de 06 meses. 

   

37 10 UN 

00000139046- GROSELHA:  
00000132757- GROSELHA Açúcar, água 
potável, aroma artificial de groselha, 
acidulantes, não fermentado, colorido e 
aromatizado. Acondicionado em embalagem 
íntegra, atóxica, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa. Unidade de 1 litro. 
Validade mínima de 06 meses. 

   

38 100 LTA 

00000132758- LEITE CONDENSADO 395G  
produzido com leite integral, açúcar e 
lactose, acondicionado em embalagem de 
395 g, que deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto e 
atender as especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro. Prazo de validade de no 
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mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. Cx de 395 gramas. 

39 100 FR 

00000132759- LEITE DE CÔCO  
produto obtido de leite de coco, pasteurizado 
e homogeneizado. Pó uniforme sem grumos, 
cor, aroma e odor característicos, não 
rançoso, acondicionado em embalagem 
aluminizada, FRASCO DE 200ML, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. 
Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da data de entrega 

   

40 500 UN 

00000135808- LEITE EM PÓ INTEGRAL 
400G.  
Integral tradicional, enriquecido com vitamina 
A e D. Embalagem: lata com dados de 
identificação do produto, prazo de validade, 
peso líquido e registro no ministério da 
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 
CNNPA. Validade mínima de 06 meses a 
contar da data de entrega. 

   

41 50 PCTE 

00000137035- LOURO (TEMPERO):  
Constituído por folhas de espécies vegetais 
genuínos, sãs, limpas e secas. Livre de 
matéria terrosa e de detritosanimais e 
vegetais. Cheiro e sabor próprios. 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Pct 10 gramas. Validade mínima de 
06 meses." 

   

42 150 PCTE 

00000136795- MASSA PARA 
MACARRONADA TIPO ESPAGUETE.  
Seca, com ovos. Fabricada a partir de 
matérias-primas selecionadas sãs, limpas e 
de boa qualidade, contendo como 
ingredientes básicos: farinha de trigo 
especial e ovos, com adição de corantes 
natural. Tendo, no máximo, pcte 500g. Livre 
de mátria terrosa, parasitos, lavras e detritos 
animais e vegetais. Cor: ligeiramente 
amarelada. Sabor: característico. Tempo de 
cozimento: 10 minutos. Validade mínima de 
06 meses 

   

43 200 PCTE 

00000137036- MASSA PARA 
MACARRONADA PARAFUSO:  
Seca comovos. Fabricada a partir de 
matérias-primas selecionadas sãs, limpas e 
de boa qualidade, contendo como 
ingredientes básicos: farinha de trigo 
especial e ovos, com adição de corantes 
natural. Tendo, no máximo, umidade de 13 
gramas. Contendo 500g ou 1 kg, Livre de 
mátria terrosa, parasitos, lavras e detritos 
animais e vegetais. Cor: ligeiramente 
amarelada. Sabor: característico. Tempo de 
cozimento: 10 minutos. Validade mínima de 
06 meses." 
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44 150 KG 

00000132762- MASSA PARA 
MACARRONADA TIPO PENNE  
com ovos, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 1 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 meses. 

   

45 100 KG 

00000132763- MASSA PARA 
MACARRONADA TIPO LETRINHAS  
com ovos, acondicionado em embalagem 
resistente de polietileno atóxico transparente, 
contendo 1 kg, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 meses. 

   

46 10 BD 

00000132764- MAIONESE  
Preparada a partir de matérias-primas sãs, 
limpas e de boa qualidade. Emulsão 
cremosa de ovos (no mínimo 3(três) gemas 
por litro), óleos vegetais (no 
mínimo65(sessenta e cinco)% de óleo 
vegetal comestível) com sal, açúcar, vinagre, 
suco de limão, condimentos, sem corantes. 
Podendo ter, no máximo, 0,5% de amido. 
Livre de sujidades, parasitos e larvas. Balde 
com 3 Kg. Validade mínima de 06 meses. 

   

47 50 PCTE 

00000132765- MARGARINA VEGETAL 
ACIMA DE 80%  
margarina vegetal com sal, de primeira 
qualidade com 80% de lipídios, fabricada a 
partir de matérias - primas selecionadas. 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares aos mesmos e deverão estar 
isentos de ranço e outras características 
indesejáveis. Devem ser embalados em 
potes de polietileno atóxico resistente com 
peso líquido de 500 gramas. 

   

48 150 UN 

00000139047- MANTEIGA CASEIRA Á 
GRANEL:  
00000132766- MANTEIGA CASEIRA Á 
GRANEL com sal, acondicionado em 
embalagem de papel, material plástico ou 
em lata, com validade de no mínimo 2 (dois) 
meses. Se em lata, esta não deve 
apresentar vestígios de ferrugem, 
amassadura ou abaulamento. Unidade de 
1kg. 

   

49 80 PCTE 

00000132767- MILHO PARA CANJICA  
branco, acondicionado em embalagem 
plástica, pacote com 500g, 1ª qualidade. 
Validade mínima de 06 meses. 

   

50 100 PCTE 

00000137037- MILHO PARA PIPOCA:  
tipo 1, preparados com matérias primas sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas e 
parasitos e de detritos animais ou vegetais 
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com no máximo de 15% de umidade. Pacote 
500 gramas. Validade mínima de 06 meses. 

51 80 LTA 

00000137038- MILHO VERDE;  
simples em conserva, em lata de 3 Kg, 
produto preparado com milhos previamente 
debulhados, embasados praticamente crus, 
reidratados ou pré-cozidas, imersas ou não 
em líquido de cobertura apropriada 
submetido a processo tecnológico adequado 
antes ou depois de hermeticamente 
fechados, os recipientes utilizados a fim de 
evitar a sua alteração. Validade mínima de 
06 meses. 

   

52 50 FR 

00000137039- MOSTARDA:  
vinagre, mostarda, água e condimento, 
benzoato de sódio. Validade de no mínimo 
12 meses, data de fabricação não superior a 
30 dias. Embalagem de 400 gramas. 

   

53 1300 L 

00000132772- ÓLEO REFINADO DE SOJA  
Preparado a partir de grãos de soja sãos e 
limpos. Sem conservantes. Livre de matéria 
terrosa, de parasitos e de detritos animais e 
vegetais. Embalagem: frasco de plástico 
atóxico. Frasco de 900 ml. Validade mínima 
de 06 meses. 

   

54 20 PCTE 

00000137040- ORÉGANO:  
Constituído por folhas de espécies vegetais 
genuínos, são, limpas e secas. Livre de 
matéria terrosa e de detritos animais e 
vegetais. Aparência: Folha ovalada, seca. 
Cor: verde-pardacenta. Cheiro e sabor 
próprios. Acondicionado em embalagem 
íntegra, atóxica, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa. Pacote de 10 
gramas. Validade mínima de 06 meses. 

   

55 80 FR 

00000132774- PALMITO  
tipo pupunha, em conserva embalagem 
contendo mínimo de 500g, drenado, em 
vidro, com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 12 meses da data de 
entrega. 

   

56 60 PCTE 

00000132775- PIMENTA DO REINO EM PÓ  
Cheiro e sabor próprios. Acondicionado em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Pacote 10 
gramas. Validade mínima de 06 

   

57 80 PCTE 

00000132776- ALIMENTO EM PÓ 
INSTANTANEO P/ PREPARO BEB LAC  
ALIMENTO EM PÓ INSTANTANEO P/ 
PREPARO EM BEBIDA LÁCTEA: 
embalagem de aprox. 400gr em polietileno 
atóxico, transparente ou leitosa ou 
aluminizada e resistente. composição: 
açúcar, maltodextrina, vitaminas, sais 
minerais, sal, aromatizante, antiumectante 
dióxido de silício, antioxidante ,ácido 
ascórbico, acidulante ácido cítrico e corantes 
artificiais. Sem glutén. 
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58 50 UN 

00000137041- POLVILHO DOCE:  
Polvilho doce 1 kg contendo identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade, c/ registro do Ministério da Saúde, 
obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

   

59 150 PCTE 

00000132777- POLVILHO 1KG  
preparado com matéria prima sã, limpa, 
isenta de matéria terrosa, de parasitas e de 
detritos vegetais ou animais: Acondicionado 
em embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Validade 
mínima de 06 meses. 

   

60 30 PCTE 

00000132778- QUEIJO TIPO PARMESÃO 
RALADO  
embalagem de 100g, isento de bolor e/ou 
mau aspecto de conservação, conservado 
em embalagem plástica atóxica, contendo 
marca, data da fabricação, embalagem, 
validade. 

   

61 2600 UN 

00000132779- REFRIGERANTE 
CAÇULINHA  
guaraná. Embalagem: garrafa plástica. 
Refrigerantes de 1ª linha igual ou similar 
coca - cola, fanta laranja e uva, kuat, sprit, 
guaraná antarctica e schin. Garrafa de 
250ml. Validade: Data de fabricação de no 
máximo 30 dias da data de entrega. 

   

62 100 L 

00000132780- REFRIGERANTE DE COLA  
guaraná, limão, uva, laranja. Embalagem: 
garrafa plástica. Refrigerantes de 1ª linha 
igual ou similar coca - cola, fanta laranja e 
uva, kuat, sprit, guaraná antartica e schin. 
Garrafa de 2 litros. Validade: Data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de 
entrega. 

   

63 100 L 

00000132781- REFRIGERANTE DE 
GUARANÁ  
guaraná, limão, uva, laranja. Embalagem: 
garrafa plástica. Refrigerantes de 1ª linha 
igual ou similar coca - cola, fanta laranja e 
uva, kuat, sprit, guaraná antartica e schin. 
Garrafa de 2 litros. Validade: Data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de 
entrega. 

   

64 100 L 

00000132782- REFRIGERANTE DE 
LARANJA  
guaraná, limão, uva, laranja. Embalagem: 
garrafa plástica. Refrigerantes de 1ª linha 
igual ou similar coca - cola, fanta laranja e 
uva, kuat, sprit, guaraná antartica e schin. 
Garrafa de 2 litros. Validade: Data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de 
entrega. 

   

65 100 L 

00000132783- REFRIGERANTE DE UVA  
guaraná, limão, uva, laranja. Embalagem: 
garrafa plástica. Refrigerantes de 1ª linha 
igual ou similar coca - cola, fanta laranja e 
uva, kuat, sprit, guaraná antartica e schin. 
Garrafa de 2 litros. Validade: Data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de 
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entrega. 

66 5 KG 

00000132784- SAL GROSSO  
Cristais bancos com granulações uniformes, 
livre de matéria terrosa, de parasitos, lavras 
e de detritos animais e vegetais. Aparência: 
cristais de granulação uniforme de acordo 
com o tipo. Cor: Branca. Cheiro: inodoro. 
Sabor: salino. Cheiro e sabor próprios. 
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Validade mínima de 06 meses. 1KG 

   

67 200 PCTE 

00000136796- SAL IODADO DE MESA.  
Contendo sal de iodo por 01(um) kg de sal, 
de acordo com a legislação federal 
especifica. Livre de matéria terrosa, de 
parasitos, lavras e de detritos animais e 
vegetais. Aparência: cristais de granulação 
uniforme de acordo com o tipo. Cor: Branca. 
Cheiro: inodoro. Sabor: salino. Cheiro e 
sabor próprios. Acondicionado em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Validade 
mínima de 06 meses. 

   

68 50 KG 

00000137042- PROTEINA SOJA 
TEXTURIZADA:  
A Proteína Texturizada de Soja (PTS) deverá 
se apresentar em forma de grânulos de 
coloração caramelada, obtida por 
processamento tecnológico adequado, sem 
sujidades ou materiais estranhos, próprio 
para uso em preparações alimentícias, 
contendo em sua composição o seguinte 
teor de proteína: Proteína b.s. (N x 6,25) - 
mínimo 50,0% (g/100g). O produto deverá 
ser isento de matéria terrosa, de parasitas, 
de detritos e/ou fragmentos animais ou 
vegetais ou outras sujidades e de infestação 
de insetos vivos. De sabor suave, devendo 
ser hidratada para consumo. As embalagens 
utilizadas no acondicionamento do produto 
deverão assegurar a proteção, conservação 
e integridade e também permitir visualizar as 
características do mesmo saco plástico 
atóxico, transparente, resistente, 
hermeticamente fechado, com peso líquido 
de 500g (quinhentos gramas) a 1 kg (um 
quilograma).Contendo informações como 
data de fabricação, validade. Validade de 06 
meses." 

   

69 100 FR 
00000137043- SUCO DE CAJÚ  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml. 

   

70 600 FR 
00000132789- SUCO DE GOIABA  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml 

   

71 600 FR 
00000132790- SUCO DE LARANJA  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml. 

   

72 600 FR 
00000132791- SUCO DE MARACUJÁ  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
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em garrafa de 500ml. 

73 600 FR 
00000132792- SUCO DE UVA  
natural, s/ açúcar c/ mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml. 

   

74 40 KG 

00000132793- TEMPERO COMPLETO 1KG  
contendo alho, sal ,sem pimenta. Valor 
nutricional em 5g: 1g de carboidrato, máximo 
de 5mg colesterol, 1685mg de sódio -
Acondicionado em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Validade mínima de 06 meses. 

   

75 400 KG 

00000132794- TRIGO COM FERMENTO  
fabricada a partir de grãos de trigo sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e parasita 
e em perfeito estado de conservação. Não 
podendo estar úmida fermentada ou 
rançosa, contendo 01 kg, com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

   

76 400 KG 

00000132795- TRIGO SEM FERMENTO  
fabricada a partir de grãos de trigo sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e parasita 
e em perfeito estado de conservação. Não 
podendo estar úmida fermentada ou 
rançosa, contendo 01 kg, com identificação 
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, 
valor nutricional, peso, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

   

77 10 PCTE 

00000132796- UVA PASSA  
seca, produzidas com frutas maduras, sãs, 
limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitas, detritos animais e vegetais. 500g 

   

78 90 FR 

00000137044- VINAGRE DE MAÇÃ  
VINAGRE DE MAÇÃ: Acondicionado em 
frasco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedada hermeticamente e limpa. 
Frasco de 750 ml. Validade mínima de 06 
meses. 

   

79 150 CX 

00000137045- AMIDO DE MILHO:  
Tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, 
sabor e odor característicos, fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas. 
Acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico, contendo 500 g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor,data de fabricação e validade. 
Isento de: matéria terrosa, parasitas, larvas, 
material estranho sem umidade, fermentação 
ou ranço. Validade mínima de 12 (doze) 
meses, a contar da data de entrega. 

   

80 50 CX 
00000137046- AVEIA EM FLOCOS:  
finos 100%, sem aditivos ou conservantes. 
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Contendo 500g, com identificação do 
produto, data de fabricação, prazo de 
validade e peso líquido. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura ou 
Saúde. 

81 30 PCTE 

00000137047- COLORAU A BASE DE 
URUCUM:  
pacote com 01 kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, de acordo com a 
resolução 12/78 do CNNPA e RDC nº 40 
ANVISA. 

   

82 40 PCTE 

00000137048- CHOCOLATE GRANULADO  
pacote 1000 g, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido de acordo com RDC 
n°40 -ANVISA. 

   

83 40 CX 

00000137049- CHOCOLATE EM PÓ 50%;  
embalagem com 1 kg, açúcar e cacau em pó 
solúvel, emulsificante lecitina de soja 
(322%). E aromatizante, não contém glúten. 
Contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido 
de acordo com RDC nº 40 – ANVISA. 

   

84 200 PCTE 

00000137051- TRIGUILHO (FARINHA DE 
TRIGO PARA QUIBE):  
COMPOSTA DE GRÃOS DE TRIGO 
SELECIONADOS E MOÍDOS DE ÓTIMA 
QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA 
CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO, 
EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G, LIVRE DE 
PARASITAS,ODORES ESTRANHOS, 
SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, VALIDADE 
MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA 
ENTREGA" 

   

85 50 CX 

00000137052- FARINHA DE 
MULTICEREAIS ENRIQUECIDA:  
EMBALAGEM: 400 gramas. VALIDADE 
MÍNIMA: 06 meses.Ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farinha de arroz , açúcar, farinha de milho 
enriquecida c/ferro e ácido fólico, carbonato 
de cálcio,fosfato de sódio dibásico, fumarato 
ferroso, sulfato de zinco; vitaminas : C, 
niacina, E, ácido pantotêncio, A, B1, B6, 
ácido fólico, D aromatizante 
vanilina.Apresentar amostra." 

   

86 100 KG 

00000137053- FUBA MIMOSO DE 
CANJICA:  
EMBALAGEM 1 KG. DEVERÃO CONSTAR 
AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: O Nº DA 
EMPRESA CREDENCIADA QUE EMITIU O 
CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO 
VEGETAL; Nº DO CERTIFICADO DE 
CLASSIFICAÇÃO VEGETAL DO 
PRODUTO; O Nº DO LOTE DO PRODUTO 
(O Nº DO LOTE TEM QUE ESTAR 
RELACIONADO NA EMBALAGEM DO 
PRODUTO) O TIPO E A MARCA DO 
PRODUTO. 
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87 50 KG 

00000137054- FARINHA PARA MINGAU  
tipo cremo gema, diversos sabores, em 
embalagens de 500 g, que deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. 
Prazo de validade mínimo de 6 meses a 
partir data de entrega. 

   

88 40 FD 

00000137055- MASSA ALIMENTÍCIA-TIPO 
SECA  
pré-cozida, formato lasanha, cor amarela, 
obtida pelo amassamento da farinha de trigo 
especial, ovos, água e demais substâncias 
permitidas, isenta de corantes artificiais, 
sujidades, parasitas, admitindo umidade 
máxima 13%, acondicionada em saco 
plástico transparente, atóxico com 500 
gramas. Fardo de 10 kg. Prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da entrega 
do produto. 

   

89 60 PCTE 

00000137056- AMENDOIM CRU:  
pacote com 500 gramas - amendoim; cru; 
com pele; constituído de grãos inteiros, sãos, 
limpos e de primeira qualidade; sem 
fermentação e mofo; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; validade mínima 04 
meses a contar da entrega, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico 
pacote 500gr. 

   

90 60 PCTE 

00000137057- AMENDOIM TORRADO E 
MOIDO:  
grupo descascado, subgrupo selecionado, 
classe miúdo, tipo I. Acondicionado em 
pacote plástico de 500 gramas, contendo a 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade. Deverá ser indicada a marca 

   

91 70 CX 

00000137059- BISCOITO TIPO CREAM 
CRACKER INTEGRAL  
Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, farelo de trigo/ farinha de trigo 
integral, gordura vegetal, açúcar, sal, 
fermento biológico, fermentos químicos e 
outros ingredientes permitidos na legislação. 
Validade mínima 5 meses na data da 
entrega. Suas características, descrição e 
rotulagem deverão estar de acordo com a 
legislação. Pacote atóxico de 360 a 400 
gramas. 

   

92 40 CX 

00000137060- BISCOITO DOCE AVEIA E 
MEL:  
Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, mel, 
aveia (podendo conter também outros tipos 
de cereais), sal, fermentos químicos e outros 
ingredientes permitidos na legislação. 
Validade mínima 5 meses na data da 
entrega.Suas características, descrição e 
rotulagem deverão estar de acordo com a 
legislação vigente. Pacote atóxico de 330 a 
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400 gramas. 

93 100 UN 

00000137061- FÓRMULA INFANTIL 
HIPOALERGÊNICA  
Fórmula infantil hipoalergênica para nutrição 
em terapia neonatal e pediátrica de paciente 
com alergia a proteína do leite de vaca e/ou 
a soja com manifestações clinicas leves e 
moderadas sem quadros diarréicos. 
Apresenta 100% proteína extensamente 
hidrolisada do soro de leite, maltodextrina e 
lactose como fonte de carboidratos óleos 
vegetais e animais, prebióticos, lc-pufas 
(DHA e ARA), acrescidos de vitaminas, 
minerais. Isento de glúten, frutose e 
sacarose. Apresentação: Lata 400 g. 

   

94 100 PCTE 

00000137063- "MISTURA PARA BOLO 
SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE:  
Mistura para preparo de bolo sem glúten e 
sem lactose. Ingredientes: Açúcar, farinha de 
arroz, proteína isolada de soja, emulsificante 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
fermentos químicos: bicarbonato de sódio e 
piro fosfato ácido de sódio, aroma idêntico 
ao natural de baunilha eespessante goma 
xantana. Não contém glúten. Embalagem de 
300g a 400g, sabor baunilha, milho, 
chocolate e coco." 

   

95 50 PCTE 

00000137064- MASSA ALIMENTÍCIA DE 
ARROZ  
(macarrão sem glúten): sem ovos massa 
feita a partir do arroz, sem ovos, 
acondicionados em embalagem de 400 a 
500g, de forma íntegra e sem perfurações. 
Produto fisicamente bem conservado, não 
triturado pelo manuseio excessivo, com data 
de validade não inferior a 3 meses a partir da 
entrega do produto. Formato parafuso, 
penne ou fusili. Não conter glúten. 

   

96 1000 UN 

00000137065- ABACAXI TIPO A GRAÚDO  
com grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjuntaSARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002" 

   

97 200 KG 

00000132353- ALHO.  
sem réstia, bulbo inteiro e são, sem brotos. 
Não apresentando grãos chochos, ardidos, 
manchados ou outros defeitos que posam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos fertilizantes, com características 
que atendam à NTA 17 do Decreto Estadual 
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nº 12.486 de 20/10/78 e à instrução 
normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

98 2500 KG 

00000132799- BANANA MAÇÃ  
tipo A em pencas, de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme em condições adequadas para o 
consumo imediato, bem desenvolvidas, com 
polpas intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Livre de resíduos de fertilizantes, 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

99 50 KG 

00000132800- BATATA DOCE  
lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes típicos da 
variedade. Sem brotos, em rachaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de 
terra aderente à casca e de resíduos de 
fertilizantes. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

100 500 KG 

00000136481- BATATA FIUZA:  
Beneficiada lisa Especial: lisa, com polpa 
intacta e limpa, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Sem brotos, 
em rachaduras ou cortes na casca, não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre da 
maior parte possível de terra aderente à 
casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta 
de umidade externa anormal. De colheita 
recente, com características que atendam à 
NTA 17 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78 e à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

101 2000 KG 

00000132802- BATATA INGLESA  
beneficiada lisa Especial: lisa, com polpa 
intacta e limpa, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Sem brotos, 
em rachaduras ou cortes na casca, não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre da 
maior parte possível de terra aderente à 
casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta 
de umidade externa anormal. De colheita 
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recente, com características que atendam à 
NTA 17 do Decreto Estadual nº 12.486 de 
20/10/78 e à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

102 200 KG 

00000136483- BRÓCOLIS:  
Fresca, firme, com coloração e tamanho 
uniformes e típicos da variedade. Sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes. De colheita recente 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002 

   

103 200 KG 

00000132804- CEBOLA  
lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes, típicos da 
variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de 
terra aderente à casca e de resíduos de 
fertilizantes. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

104 600 KG 

00000136486- CENOURA:  
Lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes, típicos da 
variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade.. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

105 500 KG 

00000136487- CHUCHU:  
Fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

106 300 M 
00000136488- COUVE MANTEIGA:  
Fresca, firme, com coloração e tamanho 
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uniformes e típicos da variedade. Sem 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, 
com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

107 200 KG 

00000132808- INHAME'  
lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes, típicos da 
variedade. Sem brotos, sem rachaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre da maior parte possível de 
terra aderente à casca e de resíduos de 
fertilizantes. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

108 500 KG 

00000136492- LARANJA:  
Tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

109 50 KG 

00000136493- LIMÃO ROSA:  
Tipo A com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes. De colheita recente, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

110 3000 KG 

00000132811- MAÇÃ NACIONAL  
tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
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mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

111 400 KG 

00000132812- MAMÃO PAPAIA  
tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

112 700 KG 

00000136494- MAMÃO FORMOSA:  
Tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

113 700 KG 

00000132814- MANGA ROSA  
de caráter extra, fresca, firme, cm coloração 
e tamanho uniforme e típico da variedade. 
Sem sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de resíduos de fertilizantes, com 
características que atendam à NTA 17 do 
Decreto Estadual n 12.486 de 20/10/78 e à 
instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO n 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

114 500 KG 

00000136497- MARACUJÁ:  
Azedo, padrão médio e uniforme, maduro, de 
primeira qualidade tipo A com grau de 
maturação tal que lhes permita suportar 
transporte, manipulação e conservação 
adequada para consumo mediato e imediato, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Livre de resíduos de fertilizantes, 
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com características que atendam à NTA 17 
do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78 e 
à instrução normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

115 2000 KG 

00000136498- MELANCIA:  
Tipo A com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

116 100 KG 

00000132817- MELÃO AMARELO  
tipo A com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e com formação 
uniforme. Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de resíduos de 
fertilizantes, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

117 800 KG 

00000136499- MEXERICA:  
Tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

118 400 KG 

00000132819- MORANGA  
separado por tamanho e categoria, média, 
categoria extra, sem defeitos graves 
(podridão mole, deformação, rachadas, 
danos mecânicos, podridão seca, murchas 
injurias por pragas ou doenças) 

   

119 80 KG 

00000132820- PEPINO'  
fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
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bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

120 100 KG 

00000132821- PÊRA ESTRANGEIRA  
tipo A, fresca de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e com formação 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida e 
madura com polpa intacta e firme. Livre de 
resíduos de fertilizantes, com características 
que atendam à NTA 17 do Decreto Estadual 
nº 12.486 de 20/10/78 e à instrução 
normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 12 de 
novembro de 2002. 

   

121 150 KG 

00000132823- PIMENTÃO VERMELHO  
fresco, firme, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

122 800 KG 

00000136504- TOMATE:  
Tipo extra A fresco, firme, com coloração e 
tamanho uniformes e típicos da variedade. 
Não apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade> Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

123 100 KG 

00000132825- UVA VERDE'  
tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

   

124 100 KG 
00000132826- UVA ITÁLIA  
tipo A, com grau de maturação tal que lhes 
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permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato, tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniforme. Não 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
De colheita recente, com características que 
atendam à NTA 17 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/78 e à instrução normativa 
conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, 
de 12 de novembro de 2002. 

125 500 DZ 

00000132827- OVOS BRANCOS'  
ovos de galinha "tipo grande", casca lisa. Os 
ovos deverão estar limpos. Não poderão 
estar trincados. Embalagem: em caixas de 
papelão, com registro no Ministério da 
Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade 
mínimo 15 dias a contar a partir da data de 
entrega. 

   

126 200 KG 

00000139027- BACON A GRANEL:  
BACON A GRANEL: suíno defumado de 
primeira qualidade, resfriado, em 180 kg 
mantas, limpo, pouca gordura, pesando em 
média 4,5 kg cada peça, resfriadas, isentas 
de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto, que sejam impróprias ao consumo e 
que alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas),inspecionadas pelo 
ministério da agricultura, acomodadas em 
caixas de papelão em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e lacradas. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

   

127 1000 KG 

00000139028- CARNE BOVINA - ACÉM 
MOÍDO: RESFRIADA  
CARNE BOVINA - ACÉM MOÍDO: Resfriada, 
e no máximo 10% de gordura com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, com embalagem 
plástica a vácuo original, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do ministério da agricultura, Dipoa nº304 de 
22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução 
da ANVISA nº105 de 19/05/99 e da lei 
municipal /vigilância sanitária. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

   

128 1000 KG 

00000139030- CARNE BOVINA - PATINHO 
EM CUBOS: RESFRIADA  
CARNE BOVINA - PATINHO EM CUBOS: 
fresca, resfriada e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
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22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

129 200 KG 

00000139031- CARNE BOVINA - CUPIM 
EM CUBOS: RESFRI  
CARNE BOVINA - CUPIM EM CUBOS: 
fresca, resfriada, e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original,contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

   

130 1000 KG 

00000139032- CARNE BOVINA - 
MÚSCULO EM CUBOS: RESFRIADA  
CARNE BOVINA - MÚSCULO EM CUBOS: 
fresca, resfriada, e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente 

   

131 1000 KG 

00000139033- CARNE BOVINA - PALETA 
EM CUBOS: REFRIGERADA  
CARNE BOVINA - PALETA EM CUBOS: 
fresca, refrigerada, de abate recente, 
desossado e limpo (máximo 3% d sebo e 
gordura - limpeza). Acondicionada em 
embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Deverá 
constar na embalagem de forma clara e 
indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Deverá ser 
entregue refrigerada. Referir marca na 
proposta. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

   

132 100 KG 

00000132834- CARNE SECA  
Preparado com Carne bovina ponta de 
agulha de boa qualidade salgada, curada, 
seca, de consistência firme, com cor, cheiro 
e sabor próprios, isento de sujidades , 
parasitas e materiais estranhos, embalada à 
vácuo, em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos , limpos , não violados, resistentes, 
que garantam a integridade do produto até o 

   

http://www.luminarias.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Coronel Diniz, nº 172 - Centro – Telefone: (35)3226-1198 / Fax: (35)3226-1328 

CEP: 37.240-000 – Luminárias/MG – www.luminarias.mg.gov.br 

 

 

momento do consumo, embalados em caixa 
de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 60 dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Pcte 1 kg 

133 100 KG 

00000139034- LAGARTO BOVINO: 
RESFRIADO  
LAGARTO BOVINO: fresco e resfriado, peça 
inteira em embalagem própria, contendo 
todas as informações do produto como 
produto (frigorífico fornecedor); numero do 
lote, data de produção e a data de validade; 
de acordo com a legislação vigente.Marca do 
fabricante, prazo de validade marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do ministério da agricultura, dipoa nº304 de 
22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução 
da ANVISA nº105 de 19/05/99 e da lei 
municipal /vigilância sanitária. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

   

134 600 KG 

00000139035- CARNE BOVINA MIOLO DE 
ACEM: RESFRIADO  
CARNE BOVINA MIOLO DE ACEM: peça 
inteira ou moída; fresco, resfriado, 
embalagem a vácuo em plástico 
transparente atóxico, contendo todas as 
informações do produto como corte. Marca 
do fabricante, prazo de validade marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do ministério da agricultura, dipoa nº304 de 
22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução 
da ANVISA nº105 de 19/05/99 e da lei 
municipal /vigilância sanitária. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

   

135 800 KG 

00000139036- CARNE SUÍNA - PERNIL EM 
CUBOS: RESFRIADA  
CARNE SUÍNA - PERNIL EM CUBOS: 
fresca, resfriada, e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

   

136 800 KG 

00000139037- CARNE SUÍNA - LOMBO EM 
CUBOS: RESFRIADA  
CARNE SUÍNA - LOMBO EM CUBOS: 
fresca, resfriada, e no máximo 10% de 
gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, com embalagem plástica a vácuo 
original, contendo identificação do produto, 
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marca do fabricante, prazo de validade 
marcas e carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura, 
dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99 e da lei municipal /vigilância 
sanitária. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

137 100 KG 

00000139038- FILÉ DE PIRAMUTABA SEM 
ESPINHO CONGELADO  
FILÉ DE PIRAMUTABA SEM ESPINHO 
CONGELADO: de primeira qualidade, limpo, 
sem couro ou escamas, sem espinha, 
congelados a 12 graus celsius (-), isentas de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto 
que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas 
pelo Ministério da Agricultura. Acomodadas 
em caixas de papelão em perfeitas 
condições estruturais, padronizadas e 
lacradas. 

   

138 200 KG 

00000139039- LINGUIÇA CALABREZA A 
GRANEL: RESFRIADA  
LINGUIÇA CALABREZA A GRANEL: 
resfriada e inspecionada, devidamente 
acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Deverá constar na embalagem de 
forma clara e indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

   

139 500 KG 

00000139040- LINGUIÇA DE FRANGO: 
RESFRIADA  
LINGUIÇA DE FRANGO: resfriada e 
inspecionada, devidamente acondicionada 
em embalagem íntegra, atóxica, resistente, 
vedada hermeticamente e limpa. Cada 
unidade deverá pesar 50 gramas. Deverá 
constar na embalagem de forma clara e 
indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

   

140 500 KG 

00000139041- LINGUICA DE CARNE 
SUINA; LINGUIÇA CH. RESFRIA  
LINGUICA DE CARNE SUINA; LINGUIÇA 
CHURRASCO: resfriada e inspecionada, 
devidamente acondicionada em embalagem 
íntegra, atóxica, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa. Cada unidade 
deverá pesar 50 gramas. Deverá constar na 
embalagem de forma clara e indelével: nome 
e endereço do matadouro/frigorífico, registro 
no órgão oficial destinado à fiscalização, 

   

http://www.luminarias.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Coronel Diniz, nº 172 - Centro – Telefone: (35)3226-1198 / Fax: (35)3226-1328 

CEP: 37.240-000 – Luminárias/MG – www.luminarias.mg.gov.br 

 

 

data de abate e validade do produto, com 
lacre original do fabricante e peso da 
embalagem. Com identificação do SIF ou 
Equivalente 

141 800 KG 

00000132840- PEITO DE FRANGO 
DESOSSADO  
: fresca, refrigerada, de abate recente. 
Devidamente acondicionada em embalagem 
íntegra, atóxica, resistente, vedada 
hermeticamente e limpa. Deverá constar em 
embalagem de forma clara e indelével: nome 
e endereço do abatedouro, registro no órgão 
oficial destinado à fiscalização, data de abate 
e validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Deverá ser 
entregue congelado. Referir marca na 
proposta. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

   

142 1000 KG 

00000137070- FRANGO SEMI – 
PROCESSADO:  
COXA E SOBRE - COXA: Separadas, sem 
tempero; resfriada; com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios; sem manchas e parasitas; 
acondicionado em saco plástico 
POLIETILENO, TRANSPARENTE, 
ATOXICO. Com identificação do SIF ou 
Equivalente. 

   

143 50 KG 

00000139044- FIGADO BOVINO: EM 
BIFES; FRESCO E RESFRIADO;  
FIGADO BOVINO: em bifes; fresco e 
resfriado; com aspecto próprio, firme, não 
pegajoso; isento de manchas esverdeadas, 
com cheiro e sabor próprio; acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico. Com 
identificação do SIF ou Equivalente. 

   

144 50 KG 

00000137072- FÍGADO DE FRANGO 
CONGELADO:  
acondicionado em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente e transparente, 
em pacotes de aproximadamente 1 KG, o 
peso total da embalagem deve ser de fácil 
visualização, com rótulo contendo 
identificação da empresa, registro no SIF ou 
CISPOA, identificação do tipo de carne, com 
data de fabricação e prazo de validade de 06 
meses. A embalagem secundária deve ser 
em monoblocos plásticos brancos e limpos. 

   

145 50 KG 

00000137073- MOELA DE FRANGO 
CONGELADA:  
acondicionado em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente e transparente, 
em pacotes de aproximadamente 1 KG, o 
peso total da embalagem deve ser de fácil 
visualização, com rótulo contendo 
identificação da empresa, registro no SIF ou 
CISPOA, identificação do tipo de carne, com 
data de fabricação e prazo de validade de 06 
meses. A embalagem secundária deve ser 
em monoblocos plásticos brancos e limpos. 

   

http://www.luminarias.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Coronel Diniz, nº 172 - Centro – Telefone: (35)3226-1198 / Fax: (35)3226-1328 

CEP: 37.240-000 – Luminárias/MG – www.luminarias.mg.gov.br 

 

 

146 200 KG 

00000137074- PRESUNTO:  
Cozido, de ótima qualidade, sua textura deve 
ser macia e firme, não esfarelando na boca, 
com cor homogenia, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Temperatura do produto 
deverá estar com até 10ºC. Devidamente 
acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Deverá constar na embalagem de 
forma clara e indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Deverá ser 
entregue refrigerada. Referir marca na 
proposta. 

   

147 200 KG 

00000132842- SALAME FATIADO'  
fatiada tipo bolonha, temperatura do produto 
deverá estar com até 10ºC. Devidamente 
acondicionada em embalagem íntegra, 
atóxica, resistente, vedada hermeticamente 
e limpa. Deverá constar na embalagem de 
forma clara e indelével: nome e endereço do 
matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 
destinado à fiscalização, data de abate e 
validade do produto, com lacre original do 
fabricante e peso da embalagem. Deverá ser 
entregue refrigerada. Referir marca na 
proposta. 

   

148 4000 UN 

00000132846- IOGURTE A GRANEL, 
SABORES VARIADOS  
porção de 200ml, leite desnatado e / ou leite 
desnatado reconstituído, soro de leite 
reconstituído, preparado de ameixa (água, 
polpa de ameixa, fosfato tricálcico, lactato de 
cálcio, vitaminas a e d, amido modificado, 
aromatizante, acidulante ácido cítrico, 
corante natural caramelo, edulcorantes 
artificiais ciclamato de sódio, sucralose, 
aspartame, acessulfame potássio, 
conservador sorbato de potássio, 
espessantes goma xantana e goma guar), 
amido modificado, fermento lácteo e 
estabilizante gelatina. Contém fenilalanina. 
contém glúten. Pode conter traços de 
castanha de caju. 

   

149 5000 L 

00000132847- LEITE INTEGRAL 
PASTEURIZADO SAQUINHO DE 1L  
homogêneo, branco leitoso, acondicionado 
em embalagem individual plástica de 1 litro, 
original de fábrica, Registro no Ministério da 
Agricultura - SIF, ingrediente, informações do 
fabricante, especificação do produto e data 
de vencimento estampado na embalagem, 
com validade de no mínimo 2 dias contados 
da data da entrega. 

   

150 204 L 
00000132848- LEITE INTEGRAL 
PASTEURIZADO UHT CAIXA DE 1L  
homogêneo, branco leitoso, acondicionado 
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em embalagem individual plástica de 1 litro, 
original de fábrica, Registro no Ministério da 
Agricultura - SIF, ingrediente, informações do 
fabricante, especificação do produto e data 
de vencimento estampado na embalagem, 
com validade de no mínimo 5 meses 
contados da data da entrega. 

151 400 KG 

00000132849- MUSSARELA  
livre de sujidades, parasitas, larvas e de 
detritos animais e vegetais com registro no 
SIF ou SISP, produto elaborado unicamente 
com leite de vaca, com aspecto de massa 
semi-dura, cor branco creme homogênea, 
cheiro próprio, sabor suave, levemente 
salgado próprio, umidade máx. 58%p/p e 
lipídio de leite mín. 28%p/p. Validade mínima 
de 06 meses. 

   

152 200 SCH 

00000132851- REQUEIJÃO  
produto pastoso de cor clara e uniforme, 
odor e sabor próprios, isento de mofos, 
bolores ou sustâncias estranhas; 
acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno, contendo 1kg; embalagem com 
identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos 
oficiais e selo de inspeção do órgão 
competente e data de embalagem. Validade 
mínima de 50 (cinqüenta) dias, a contar da 
data de entrega. 

   

153 200 L 

00000137075- LEITE LONGA VIDA SEM 
LACTOSE  
Leite UHT livre de lactose. Embalagem longa 
vida contendo 1 litro, recipiente tipo tetra 
pack, impermeável a germes e ao ar, com 
identificação do produto, marca do fabricante 
e prazo de validade de no mínimo 120 dias. 

   

154 200 UN 

00000137076- IOGURTE SEM LACTOSE:  
Iogurte 0% lactose, embalagem 850 ml, 
contendo: Água, açúcar, amido modificado, 
fosfato tri cálcico, fermentos, aromatizantes, 
corante natural e conservante sorbato de 
potássio, 0% lactose, sem colesterol e fonte 
de cálcio. Sabor morango. 

   

 

1.2.  Para os itens 

1;5;6;9;11;12;13;27;28;32;33;36;42;43;44;45;47;48;70;71;72;73;74;75;77;78;81;88;91 e 94, foram 

apresentadas amostras para averiguação da qualidade dos produtos; 
2. DATA DO CERTAME– Fica alterada a data para 11/03/2021, às 13:30 horas, conforme demanda 

a lei. 

 
3. As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. 

 

 

 

 
GLENER LORANS DA SILVA CARVALHO 
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