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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

PREGÃO PRESENCIAL/SRP 9/2018-004FME 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A presente licitação tem por objetivo atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação 

de Vitória do Xingu – PA. 

 

2. OBJETO 

Registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as 

necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação 

de Vitoria do Xingu-PA. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A solicitação de contratação - objeto deste Termo de Referência - se fundamenta legalmente na 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº. 3.555/2000 de 08/08/2000 e Decreto Federal nº 

5.504 de 05 de agosto de 2005, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o 

crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas modalidades de Ensino na 

Educação Infantil, Educação Pré Escolar, Ensino Fundamental, Educação Indígena, Educação 

Especial, Programa Mais Educação, Educação de Jovens e Adultos nas unidades escolares da zona 

urbana e rural do município de Vitória do Xingu, garantindo melhoria do rendimento escolar e 

segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de 

atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças 

biológicas entre as faixas etárias. 

 

5. PRAZOS E LOCAL DE FORNECIMENTO 

 

O prazo para início para entrega dos itens e da aquisição será conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Vitória do Xingu e serão solicitados a partir de Ordem de Compra. A entrega do 

objeto deste Pregão Presencial/SRP será no local, dia e horário informado em formulário de Ordem 

de Compra, conforme solicitação da nutricionista responsável técnica da alimentação escolar 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado, após o 15º (decimo quinto) dia útil do mês subsequente, conforme 

planejamento e disponibilidade financeira. As notas Fiscais deverão ser entregues entre os dias 15 

à 30 de cada mês, de acordo com as ORDENS DE COMPRA, mediante o atestado de recebimento 

dos itens solicitado, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, 

e exigências do setor competente. 

 

O pagamento será creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária à conta indicada 

na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco e da agência, localidade e 
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número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado a 

entrega dos itens descritos nas Notas Fiscais. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

A proposta será formalizada para o item que o fornecedor pretender competir, podendo 

oferecer proposta e lances para o referido item, conforme se estabelece esse Termo de 

Referência. 

A proposta de preços deverá conter a discriminação detalhada do item do produto 

ofertado, as quantidades solicitadas, os valores unitários, valor total, prazo de validade da 

proposta e prazo para entrega dos itens, bem como, número da conta corrente, agência e 

nome do Banco do Fornecedor. 

O fornecedor deve apresentar atestados de capacidade técnica, para garantir que o 

fornecedor está apto a cumprir com suas obrigações sem atraso. 

Empresa deverá garantir que os alimentos sejam entregues e selecionado dentro dos 

padrões de qualidade e de segurança alimentar. 

No valor apresentado deverá estar incluso todos os custos diretos e indiretos, fretes, 

inclusive trajeto até o local da entrega indicado na solicitação de compras emitido pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

O fornecedor deverá apresentar, se solicitado, amostras dos produtos adjudicados no seção 

pública, sendo estas as mesmas que descritas em sua proposta, com exceção dos produtos in 

natura, que se dará o aceite na hora do recebimento pelo responsável indicado pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

As despesas decorrentes da contratação da aquisição, objeto deste Termo de Referência, correrão 

à conta da dotação 2018. Conforme Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, no artigo 7°, 

§ 2º diz o seguinte: Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 

hábil. 

 

09. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

São obrigações do fornecedor: 

 

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus à Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu. 

 

Trocar o produto se estiver em desacordo com as especificações do objeto licitado e descrito ato 

convocatório e seus anexos. 

 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo até a aquisição total do produto. 

 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega do produto. 
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Entregar o produto nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber às leis 

do consumidor. 
 

Os produtos alimentícios deverão ser entregues, conforme as necessidades da Secretaria Municipal 

de Educação, a qual formulará o pedido via e-mail, tendo a licitante o prazo de 10(dez) dias após 

a solicitação do pedido para entregar a mercadoria solicitada. 

 
 

10. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO 

XINGU. 

 

São atribuições da SEMED: 

 

Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições desta contratação de aquisição. 

 

Rejeitar, a entrega do produto que estiver em desacordo com as especificações e obrigações 

assumidas pelo fornecedor. 

 

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, dentro da lei que rege a modalidade de licitação 

registro de preço. 

 

11. DA REALIZAÇÃO PELO TIPO DE LICITAÇÃO. 

Modalidade de Licitação/Tipo de Licitação: Pregão Presencial, conforme a Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, do Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 5.504, de 

05 de Agosto de 2005, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 e Lei 

Complementar n.º 147 de 07 de Agosto de 2014, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei 

n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação 

em vigor. 

 

12. DA ESTIMATIVA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

1 ALHO 1200,000 QUILO        21,303 25563,60 

 

Especificação : bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e 
intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 

cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de sujidades, Parasitas e larvas, 
acondicionado em sacos plásticos pesando 1 kg     

2 ARROZ BRANCO 20000,000 QUILO        3,827 76540,00 

 

Especificação : tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais 
estranhos, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo acondicionados 

em fardos lacrados. 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 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitam longo fino, tipo I, cor branca 
polida, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores, subgrupo 
polido. Pacote de 1 kg e fardo com até 30kg.     

3 ADOÇANTE DIETÉTICO 90,000 UNIDADE      5,243 471,87 

 

Especificação : à base de edulcorante natural, líquido transparente, 
acondicionado em embalagem resistente de plástico atóxico, 
Contendo 100 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 
e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data 
de entrega.     

4 AVEIA EM FLOCOS FINOS 20000,000 UNIDADE      4,500 90000,00 

 
Especificação : acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno atóxico contendo 250g, com Identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,     
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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. 

5 AÇUCAR 16000,000 QUILO        2,725 43600,00 

 

Especificação : tipo cristal. Obtido de cana de açúcar, com aspecto, 

cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 
99%P/P e umidade máxima de 0,3%P/P, sem fermentação, isento 
de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou 
vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente 
fechados contendo 01 kg, acondicionados em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega na 
unidade requisitante cor clara, sem umidade e sem sujidades, 
pacote com 1kg, e fardo com até 30 kg.     

6 ACHOCOLATADO EM PÓ 8000,000 PACOTE       7,263 58104,00 

 

Especificação : em pó, instantâneo, solúvel, obtido pela mistura do 
cacau em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pó e/ou soro, 
extra, constituído de pó fino e homogêneo, isento de soja ou 
farinha, sujidades e materiais estranhos, admitindo teor de 
umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote de polietileno, 
recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. Contendo aproximadamente 
400g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do produto e número 
do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.     

7 APRESUNTADO FATIADO 2000,000 QUILO        18,233 36466,00 

 

Especificação : fatias finas em torno de 20g cada Deverá 
apresentar coloração, odor e aspectos característicos. Contendo 
na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 
fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção 
do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 

03 (três) dias, a contar da data de entrega.     

8 AZEITE DE DENDÊ 1 LITRO 1500,000 LITRO        11,403 17104,50 

 

Especificação : Baixa acidez, composição nutricional (100ml): 
gorduras máxima de 99g / 0,28mg de ferro, valor calórico mínimo 
de 860 kcal, com ou sem: minerais / vitaminas. Frasco contendo 
1000 ml.     

9 BATATA INGLESA 11000,000 QUILO        4,330 47630,00 

 

Especificação : Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem 
lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. De boa kg qualidade, inteiras, sem manchas, 
sem fungos.     

10 BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE 200ML 40000,000 UNIDADE      1,782 71280,00 

 

Especificação : Leite padronizado, soro de leite, e ou soro de leite 
em pó recosntituído, açúcar, creme de leite, cacau, sal, vitamina A, 
B1, B2, B6, B12, C, E PP, e ácido fólico, pantotenato de cálcio, 
proteína lactes, espessantes, carboximetilcelulose, 
monoediglicerideos, carragena,aroma artificial de chocolate, 
estabilizante citrato de sódio e fosfato dissódico. Embalagem de 
200ml/cada.     

11 BEBIDA LÁCTEA MORANGO 200ML 10000,000 UNIDADE      1,830 18300,00 

 

Especificação : Leite padronizado, soro de leite, e ou soro de leite 
em pó recosntituído, açúcar, creme de leite, cacau, sal, vitamina A, 
B1, B2, B6, B12, C, E PP, e ácido fólico, pantotenato de cálcio, 
proteína lactes, espessantes, carboximetilcelulose, 
monoediglicerideos, carragena,aroma artificial de Morango, 
estabilizante citrato de sódio e fosfato dissódico. Embalagem de 
200ml/cada.     

12 BETERRABA 8000,000 QUILO        3,658 29264,00 

 

Especificação : Lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem 

lesões de origem física, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. De boa qualidade, inteiras, sem manchas, sem 
fungos.     

13 CEREAL INFANTIL 1000,000 PACOTE       6,645 6645,00 

 

Especificação : cereal infantil a base de arroz com nutrientes 
essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor 
absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus. 

Específico para complementar a alimentação de crianças a partir 
do 6º mês. Embalagem de 400g.     

14 CRAVO DA ÍNDIA 20,000 QUILO        59,750 1195,00 

 
Especificação : EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 8g, DATA DE 
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 MESES, 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM.     

15 CEBOLA 8000,000 QUILO        3,343 26744,00 

 

Especificação : de primeira, fresca compacta e firme sem lesões de 
origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas 
com Tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas 
e larvas. Embalada em sacos de ráfia contendo 2 kg.     
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10072 CENOURA 8000,000 QUILO        4,722 37776,00 

 

Especificação : especial de primeira, sem rama, fresca compacta e 
firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e 
cortes com tamanho e coloração uniforme. Devendo ser graúda. 
Embalada em sacos de ráfia contendo 2Kg     

16 CHUCHU DE PRIMEIRA 8000,000 QUILO        4,718 37744,00 

 

Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condicões adequadas para o consumo. Com ausencia de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA.     

17 COLORÍFICO(COLORAU) 2000,000 PACOTE       3,485 6970,00 

 

Especificação : em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros 
de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração amarela, 
com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais 
estranhos e a sua espécie, acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente, 
embalado em caixa de papelão reforçado. Pacote c/ 250g.     

18 
CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO DE 
ABACAXI 500ML 4000,000 UNIDADE      4,605 18420,00 

 

Especificação : composto de corante natural; conservante: 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias 
permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e 
sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento 
que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 
10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.     

19 
CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO DE 
ACEROLA 500ML 4000,000 UNIDADE      4,432 17728,00 

 

Especificação : composto de corante natural; conservante: 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias 
permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e 
sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento 
que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 
10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.     

20 
CONCENTRADO LÍQUIDO PARA O PREPARO DE SUCO DE 
CAJU 500ML 4000,000 UNIDADE      3,413 13652,00 

 

Especificação : composto de corante natural; conservante: 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias 
permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e 
sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento 
que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 
10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.     

21 
CONCENTRADO LÍQUIDO PARA PREPARO DE SUCO DE 
GOIABA 500ML 4000,000 UNIDADE      4,798 19192,00 

 

Especificação : composto de corante natural; conservante: 
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias 
permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e 
sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento 
que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 
10 meses a contar da data de entrada. Garrafa de 500 ml.     

22 CARNE DE 2ª SEM OSSO CONGELADA 18000,000 QUILO        18,333 329994,00 

 

Especificação : Partes do boi: Acém, capa de contra filé, paleta 
grossa e fina, cabeça de lombo, maminha, costela, músculo, 
fraldinha, ponta de agulha. Características do Produto: Carne 
bovina de 2ª sem ossos sem aponeuroses proveniente de animais 
sadios manipulados em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto 
próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa cor própria da 
espécies sem peles, sem gordura, sem nervos, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas odor próprio. Embalagem Plástica de 
até 2 kg.     

23 CARNE MOÍDA 15000,000 QUILO        16,383 245745,00 

 

Especificação : Carne Bovina - tipo moída dianteira de 1º 
qualidade, sem osso tipo paleta ou, acém, sem pelanca, sem 
gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação 
de micróbios. Em condições Higiênicas satisfatórias, aspecto 
próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa cor própria da 
espécies sem manchas esverdeadas ou pardacentas odor próprio. 
Embalagem Plástica de até 2 kg.     

24 CHARQUE BOVINO 5000,000 QUILO        22,617 113085,00 

 

Especificação : Pacote com 500g. 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     
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apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

25 FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 30,000 QUILO        9,063 271,89 

 
Especificação : Desidratado (Saccharomyces cerevisiae) e 
emulsificante monoestearato de sorbitana. Embalagem laminada 

de 10g.     

26 FARINHA DE MANDIOCA REGIONAL 2000,000 QUILO        5,765 11530,00 

 

Especificação : Fina, seca, branca ou amarela, deverá ser 
fabricada a partir de matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias 
estranhas e parasitas, não poderá estar úmida, fermentada ou 
rançosa. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, 
transparente, resistente, termosoldado, com capacidade para 01 
kg; - Secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, transparente, 

termossoldado ou fechado com fita adesiva plastificada com 
capacidade para até 30 kg. Prazo de validade: mínimo de 9 meses.     

27 FARINHA DE TAPIOCA 1500,000 QUILO        11,080 16620,00 

 

Especificação : Sem colesterol. 100% natural. SEM GLUTEN. 
Características do produto: deverá ser fabricada a partir de 
matéria-prima sã e limpa, isenta de matérias estranhas e parasitas, 
não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem: 
Primária, saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, 
termosoldado, com capacidade para 01 kg; - Prazo de validade: 

mínimo de 9 meses. APRESENTAR LAUDO BROMATOLÓGICO     

28 FARINHA DE TRIGO 3000,000 QUILO        3,746 11238,00 

 
Especificação : especial, tipo 1, enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9), com fermento, Pacote de 1 Kg / Fardo com até 30 
Kg.     

29 FARINHA DE MILHO 5000,000 QUILO        2,410 12050,00 

 

Especificação : Farinha de milho flocado enriquecido com ferro e 
ácido fólico (vitamina b9) amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. 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 05 (cinco) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante.     

30 FARINHA LÁCTEA 400G 2000,000 LATA         12,080 24160,00 

 
Especificação : vitaminada, embalagem pote de polietileno ou lata 
de alumínio com 400g.     

31 FEIJÃO CARIOQUINHA 7000,000 QUILO        4,743 33201,00 

 

Especificação : tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de 
grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, 
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades 
e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes 
e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo acondicionados 
em fardos lacrados. 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 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg, fardo com 
até 30 kg.     

32 FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI) 3000,000 QUILO        3,720 11160,00 

 

Especificação : tipo I, classe caupi, novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo acondicionados 
em fardos lacrados. 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 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg, fardo com 
até 30 kg.     

33 FEIJÃO PRETO 3000,000 QUILO        4,733 14199,00 

 

Especificação : tipo I, classe preto, novo, constituído de grãos 
inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de 
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e 

atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo acondicionados 
em fardos lacrados. 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 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. Pacote de 1kg, fardo com 
até 30 kg.     

34 FERMENTO  EM  PÓ PARA BOLO 30,000 QUILO        12,055 361,65 

 
Especificação : De primeira qualidade; Embalagem com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, frasco com 
100g.; Inscrição no MS.     
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35 FILÉ DE PEIXE CONGELADO 4000,000 QUILO        24,100 96400,00 

 

Especificação : semi-processado - congelado, em postas 
eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado em prato de isopor e saco 
plástico polietileno, transparente atóxico, peso em média 2kg.     

36 FRANGO INTEIRO CONGELADO 10000,000 QUILO        6,780 67800,00 

 

Especificação : semi-processado - congelado, inteiro eviscerado, 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 
parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente 
atóxico, peso em média 2kg, sem tempero, de boa qualidade.     

37 FRANGO (PEITO) 8000,000 QUILO        12,963 103704,00 

 

Especificação : Sem osso, semi-processado - peito congelado, 
eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem 
manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, 
transparente atóxico, peso em média 2kg.     

38 LEITE EM PÓ INTEGRAL 40000,000 PACOTE       4,483 179320,00 

 

Especificação : contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado 
em pacotes plásticos aluminizados, limpos não violados, 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento 
do consumo, contendo no mínimo 200g. Acondicionados em fardos 

lacrados ou 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 e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. Inspecionado pelo 
ministério da agricultura, embalagem protetora, pacote de 200 gr. 
Fardo com até 30 kg.     

39 LEITE SEM LACTOSE 200,000 LATA         17,620 3524,00 

 

Especificação : Fórmula infantil isenta de lactose, contendo 
vitaminas, minerais, oligoelementos, nucleotídeos e LCPUFAS, 
ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. Lata de 400 
gramas.     

40 LEITE FÓRMULA INFANTIL 100,000 LATA         41,800 4180,00 

 

Especificação : de partida, favorecendo as defesas imunológicas 
nos primeiros meses de vida. adição de lcpufas para a modulação 
da resposta imunológica.carboidratos: 100% lactose. lata de 400 

gramas.     

41 LEITE DE COCO GARRAFA DE VIDRO 5000,000 GARRAFA      6,252 31260,00 

 

Especificação : Garrafa de vidro com 500 ml, livre de insetos, micro-
organismos ou outra impureza que venha a comprometer o 
armazenamento e a saúde humana. Validade mínima de 120 dias 
da data de entrega do produto.     

42 MAÇÃ 10000,000 QUILO        7,010 70100,00 

 

Especificação : de primeira, in natura, ser limpa, casca lisa íntegra, 
apresentando grau de maturação adequado a manipulação, 
transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte.     

43 MAMÃO REGIONAL 3000,000 QUILO        5,063 15189,00 

 

Especificação : de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com 
polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionado em caixa pesando 
aproximadamente 8kg.     

44 MELANCIA REGIONAL 25000,000 QUILO        3,060 76500,00 

 

Especificação : redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, 
acondicionada em a granel, pesando entre (6 a 10) kg cada 
unidade.     

45 MARGARINA DE 250G 3000,000 QUILO        5,928 17784,00 

 

Especificação : Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com 
adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo contendo peso 
líquido 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante.     

46 MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G 8000,000 QUILO        3,693 29544,00 

 

Especificação : Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com 
adição de sal., em potes de polipropileno com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo contendo peso 

líquido 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega na unidade requisitante.     

47 MOLHO DE TOMATE 8825,000 LATA         3,277 28919,53 

 
Especificação : concentrado, produto resultante da concentração 
da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos     
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maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes 
artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionada em 
latas de 340g, de flandres, com verniz sanitário, recravadas, sem 
estufamentos, sem vazamento, corrosão interna, e outras 
alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, íntegra, 
resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

48 MILHO PARA MUNGUNZÁ 2000,000 QUILO        3,340 6680,00 

 
Especificação : Classe amarelo; Grupo duro; Tipo I; 100% Milho. 
Embalagem com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo 
de validade.     

49 MINI-BOLO DE CHOCOLATE 3000,000 QUILO        9,273 27819,00 

 

Especificação : FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM 
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, 
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, OVOS, CACAU EM PÓ, 
SORO DE LEITE, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTES 
(MONO DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDO GRAXOS, ÉSTERES DE 
ÁCIDOS GRAXOS, COM POLIGLICEROL, ESTEARATO DE 
POTÁSSIO E LECITINA DE SOJA),FERMENTOS QUÍMICOS EM 
PÓ (PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, BICARBONATO DE 
SÓDIO E CARBONATO SE CÁLCIO), CORANTE CARAMELO IV, 
CONSERVANTES,(PROPIONATO DE SÓDIO E SORBATO DE 

POTÁSSIO), UMECTANTE (SORBITOL), AROMATIZANTES E 
ACIDULANTE (ÁCIDO CÍTRICO).AROMATIZADO 
ARTIFICIALMENTE. CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER 
TRAÇOS DE CASTANHAS, NOZES E COCO. EMBALAGEM COM 
33G. EMBALAGEM PRIMÁRIA: FORMA DE PAPEL 
MONOLÚCIDO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FLEXÍVEL BOOP. 
EMBALAGEM TERCIÁRIA: CAIXA DE EMBARQUE (DISPLAY) 
EM PAPELÃO ONDULADO.     

50 NÉCTAR DE FRUTAS SABOR ACEROLA 5000,000 UNIDADE      1,913 9565,00 

 

Especificação : ÁGUA, POLPA DE ACEROLA 25%, AÇÚCAR, 
CONTÉM ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, INS/330, 
ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, INS/300, VITAMINA C E 
CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO, INS/202, E 
METABISSULFITO DE SÓDIO INS/223. PRODUTO NÃO 
FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 
PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN GLÚTEN. EMBALAGEM 
PRIMÁRIA DE 200ML     

51 NÉCTAR DE FRUTAS SABOR GOIABA 5000,000 UNIDADE      1,913 9565,00 

 

Especificação : ÁGUA, POLPA DE GOIABA 35%, AÇÚCAR, 
CONTÉM ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, INS/330, 
ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, INS/300, VITAMINA C E 
CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO, INS/202, E 
METABISSULFITO DE SÓDIO INS/223. PRODUTO NÃO 
FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 
PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN GLÚTEN. EMBALAGEM 
PRIMÁRIA DE 200ML     

52 NÉCTAR DE FRUTAS SABOR ABACAXI 5000,000 UNIDADE      1,913 9565,00 

 

Especificação : ÁGUA, POLPA DE ABACAXI 40%, AÇÚCAR, 
CONTÉM ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, INS/330, 
ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, INS/300, VITAMINA C E 
CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO, INS/202, E 
METABISSULFITO DE SÓDIO INS/223. PRODUTO NÃO 
FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 
PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN GLÚTEN. EMBALAGEM 
PRIMÁRIA DE 200ML     

53 NÉCTAR DE FRUTAS SABOR DE LARANJA 5000,000 UNIDADE      1,913 9565,00 

 

Especificação : ÁGUA, POLPA DE LARANJA 25%, AÇÚCAR, 
CONTÉM ACIDULANTE, ÁCIDO CÍTRICO, INS/330, 
ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO, INS/300, VITAMINA C E 
CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO, INS/202, E 
METABISSULFITO DE SÓDIO INS/223. PRODUTO NÃO 
FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, HOMOGENEIZADO E 
PASTEURIZADO. NÃO CONTÉN GLÚTEN. EMBALAGEM 
PRIMÁRIA DE 200ML     

54 ÓLEO DE SOJA 5000,000 GARRAFA      4,573 22865,00 

 

Especificação : refinado, tipo 1, sem colesterol, contendo 
naturalmente ômega 3, embalagem limpa, garrafa plástica de 
900ml, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto e número do registro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. Embalagem primária c/ 
garrafas de 900ml. Caixa c/ até 20 unidades.     

55 OVOS DE GALINHA BRANCOS 5000,000 UNIDADE      0,515 2575,00 

 
Especificação : classe A, casca limpa, integra, sem manchas ou 
deformações. Embalagem de papelão, tipo cartela.     

56 PÃO MASSA FINA 400000,000 UNIDADE      0,478 191200,00 
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Especificação : farinha de trigo enriquecida com ferro, fermento, 
sal, óleo, cor do miolo levemente creme, casca cor dourada, 
brilhante e crocante, tamanho uniforme. Pesando 50g cada 
unidade.     

57 PROTEÍNA  TEXTURIZADA DE SOJA 4000,000 QUILO        9,668 38672,00 

 

Especificação : obtida por processamento tecnológico adequado, a 
partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja 
e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima 
de 8% e proteína em base seca mínima de 50%. Acondicionado 
em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, 
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 de6 meses a contar da data de entrega.     

58 QUEIJO MOZZARELLA  FATIADO 4000,000 QUILO        23,663 94652,00 

 

Especificação : PRODUTO ELEBORADO COM LEITE DE VACA, 
COM ASPECTO DE MASSA SEMIDURA, COR BRANCO CREME 
HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, 
LEVEMENTE SALGADO.     

59 REPOLHO 6000,000 QUILO        3,596 21576,00 

 
Especificação : De boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de 
origem física, rachaduras, cortes, tamanho e conformação 

uniforme.     

60 SAL IODADO REFINADO 2000,000 QUILO        1,006 2012,00 

 
Especificação : cloreto de sódio, iodado de potássio e 
antiumectante INS 535 (ferrocinato de sódio) Pacote com 1kg, 
fardo com até 30 kg.     

61 SALSICHA RESFRIADA 7000,000 QUILO        9,490 66430,00 

 

Especificação : tipo Hot Dog, de carne bovina e/ou suína, com 
condimentos triturados, misturados e cozidos, com aspecto 
característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionada em embalagem de 5 kg em sistema a vácuo 
mantida sob refrigeração, pesando aproximadamente pesando 
aproximadamente 50g por unidade, inspecionada pelo SIF.     

62 SARDINHA EM CONSERVA 3000,000 LATA         3,276 9828,00 

 
Especificação : conservada em óleo de soja, embalagem sem 
violação, integras e limpas. Lata com 125gramas.     

63 
SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA - SABOR LARANJA 
200ML 5000,000 UNIDADE      3,008 15040,00 

 

Especificação : ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR LÍQUIDO 
INVERTIDO, SUCO DE LARANJA CONCENTRADO, AÇÚCAR, 
MALTODREXTRINA, VITAMINAS (C, B3, B6, B2, ÁCIDO FÓLICO 
E B12) E MINERAIS (FERRO E ZINCO), ESTABILIZANTES 

PECTINA E GOMA GUAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, 
AROMATIZANTES, REGULADOR DE ACIDEZ, ÁCIDO MÁLICO 
CORANTES URUCUM, E CÚRCUMA E EDULCORANTE 
SUCRALOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM 
PRIMÁRIA C/ 200ML.     

64 
SUCO INDIVIDUAL A BASE DE SOJA - SABOR MARACUJÁ 
200ML 5000,000 UNIDADE      3,008 15040,00 

 

Especificação : ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, AÇÚCAR LÍQUIDO 
INVERTIDO, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO, AÇÚCAR, 

MALTODREXTRINA, VITAMINAS (C, B3, B6, B2, ÁCIDO FÓLICO 
E B12) E MINERAIS (FERRO E ZINCO), ESTABILIZANTES 
PECTINA E GOMA GUAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, 
AROMATIZANTES, REGULADOR DE ACIDEZ, ÁCIDO MÁLICO 
CORANTES URUCUM, E CÚRCUMA E EDULCORANTE 
SUCRALOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM 
PRIMÁRIA C/ 200ML.EMBALAGEM COM 200ML     

65 TEMPERO COMPLETO SEM  PIMENTA 1000,000 QUILO        8,273 8273,00 

 
Especificação : PRODUTO PREPARADO À BASE DE ALHO COM 

SAL E SEM ADIÇÃO DE PIMENTA. POTE ATÉ 300G.     

66 TOMATE 6000,000 QUILO        6,207 37242,00 

 

Especificação : de boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem 
buracos, sem manchas. Aspecto globoso, cor vermelha, 
classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento 
de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, 
sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em 

sacos plásticos por quilo.     

67 VINAGRE DE ÁLCOOL 4000,000 FRASCO       2,073 8292,00 

 

Especificação : Branco, isento de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, 
e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico 
contendo 500ml com tampa inviolável, hermeticamente fechado.     

68 ARROZ INTEGRAL 3000,000 QUILO        5,405 16215,00 

 

Especificação : tipo integral, longo fino, constituídos de grãos 
inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e 
materiais estranhos, embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do     
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produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade requisitam longo fino, 
tipo I, cor branca polida, e sem sujidades / parasitas / larvas / 
bolores, subgrupo polido. Pacote de 1 kg e fardo com até 30kg. 

69 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LITRO 5000,000 UNIDADE      11,730 58650,00 

 

Especificação : deverá ser fabricado de matéria prima de 1ª 
qualidade. A embalagem obrigatoriamente deverá ser uniforme 
quanto ao tipo e peso para a quantidade total solicitada constando 
data de fabricação e validade e número do lote. Embalagem de 1 
litro.     

70 BANANA PRATA 11000,000 QUILO        5,330 58630,00 

 

Especificação : Tipo: Prata. De 1º qualidade, com cascas 
uniformes, 50% madura, 50% verde, nanica, maçã, prata, da terra, 

marmelo em pencas, tamanho e coloração uniformes, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação 
mediana, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de 
fertilizantes, devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 
agroecológicos.     

71 BARRA DE CEREAL 27 GRAMAS 5000,000 QUILO        39,125 195625,00 

 
Especificação : BARRA DE CEREAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL 

DE 27G, COM VALIDADE DE 12 MESES. CONTÉM GLÚTEN     

72 BEBIDA LÁCTEA S/LACTOSE 200ML 5000,000 UNIDADE      2,545 12725,00 

 

Especificação : AÇÚCAR, CREME DE LEITE,SAL,VITAMINA A,B1 
B2,B6,B12,C,E PP,E ÁCIDO FÓLICO,PANTOTENATO DE 
CÁLCIO, PROTEÍNA LACTES,ESPESSANTES, 
CARBOXIMETILCELULOSE,MONOEDIGLICERIDEOS, 
CARRAGENA, AROMA ARTIFICIAL DE CHOCOLATE, 
ESTABILIZANTE CITRATO DE SODIO E FOSFATO 
DISSÓDICO.EMBALAGEM DE 200ML/ CADA E CAIXA COM ATE 

50 UNIDADES.     

73 BEBIDA LÁCTEA VITAMINA 200ML 5000,000 UNIDADE      2,545 12725,00 

 

Especificação : LEITE PADRONIZADO,SORO DE LEITE,E OU 
SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO,AÇÚCAR,CREME DE 
LEITE, SAL, VITAMINA A,B1 B2,B6,B12,C,E E PP, E ÁCIDO 
FÓLICO,PANTOTENATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA 
LACTES,ESPESSANTES,CARBOXIMETILCELULOSE,MONOED
IGLICERIDEOS,CARRAGENA, AROMA ARTIFICIAL DE MAÇA, 

MAMÃO E BANANA,ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO E 
FOSFATO DISSÓDICO.EMBALAGEM DE 200 ML/ CADA E 
CAIXA COM ATÉ 50 UNIDADES.     

74 BOLACHA DOCE MAIZENA 10000,000 PACOTE       5,180 51800,00 

 

Especificação : Composição básica: farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e 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 06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.     

75 BOLACHA SALGADA INTEGRAL 400 GRAMAS 2000,000 PACOTE       5,013 10026,00 

 

Especificação : COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE 
TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,ÁGUA, SAL E 

DEMAIS SUBSTAÂNCIAS PERMITIDAS.ACONDICIONADA EM 
PACOTES DE POLIPROPILENO, ATÓXICO HERMETICAMENTE 
VEDADOS COM NO MÍNIMO 400G E 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 06 MESES A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE     

76 CHARQUE BOVINO PACOTE COM 500G 1000,000 QUILO        23,883 23883,00 

 

Especificação : PREPARADO COM CARNE BOVINA PONTA DE 
AGULHA DE BOA QUALIDADE SALGADAÇURADA,SECA,DE 
CONSISTÊNCIA FIRME COM COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIOS,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E MATERIAIS 
ESTRANHOS,EMBALADO A VACUO,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 
MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA 
UNIDADE REQUISITANTE     

77 GRANOLA TRADICIONAL 2000,000 QUILO        27,995 55990,00 

 
Especificação : pacote 1 kg. Ingredientes: aveia em flocos, mel, 
fibra e gérmen de trigo, açúcar mascavo, uva passa, flocos em 
cereais (trigo arroz, aveia e milho), castanhas (caju e pará), flocos     
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de milho, óleo vegetal, maçã desidratada, gergelim e malte de 
cereais. Com identificação do produto e prazo de validade mínimo 
de 6 meses do dia da entrega. 

78 IOGURTE SABOR MORANGO 3000,000 UNIDADE      11,945 35835,00 

 
Especificação : produto integral ou desnatado, embalado em 

garrafa de plástico de 1 litro.     

79 IOGURTE  SABOR MORANGO 3000,000 LITRO        12,445 37335,00 

 

Especificação : Especificação : Iogurte sabor morango: deverá ser 
fabricado de matéria prima de 1ª qualidade. A embalagem 
obrigatoriamente deverá ser uniforme quanto ao tipo e peso para a 
quantidade total solicitada constando data de fabricação e validade 
e número do lote. Embalagem de 100 à 150 ml.     

80 LEITE SEM LACTOSE/ TETRA PACK DE 1L 200,000 LITRO        5,283 1056,60 

 

Especificação : ISENTA DE LACTOSE, CONTENDO VITAMINAS, 
MINERAIS,OLIGOELEMENTOS,NUCLEOTÍDEOS E 
LCPUFAS,ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS DE CADEIA 
LONGA.EMBALAGEM TETRA PACK DE 1L.     

81 MACARRÃO INTEGRAL 500G. 2000,000 QUILO        6,305 12610,00 

 

Especificação : Especificação : COM 8% DE FIBRA EMBALAGEM 
DE POLIETILENO ATÓXICO DE 500 G, COM IDENTIFICAÇÃO 
NA EMBALAGEM(ROTULO) DOS 
INGREDIENTES,INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS,PESO,FORNECEDOR,DATA DE FABRICAÇÃO 
E VALIDADE.VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA 
DATA DE ENTREGA.     

82 BOLACHA SALGADA TIPO CREAN CRACKER 10000,000 PACOTE       4,746 47460,00 

 

Especificação : Composição básica: farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e 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 06 meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.     

83 BARRA DE CEREAL DIET 27G. 2000,000 QUILO        40,665 81330,00 

 
Especificação : Especificação : BARRA DE CEREAIS SEM 
ADIÇÃO DE AÇUCARES,EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 27G, 
COM VALIDADE DE 12 MESES.CONTÉM GLÚTEN.     

    Total : 3.566.581,64 

 

13. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 

Será feito de acordo com o termo de referência deste edital. 
 

14. PAGAMENTO 
 

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições dos itens 97 ao 104.1 que encontram- 

se definidos no Edital. 
 

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A vigência da ata será até 31 de Dezembro de 2018 com validade a partir da assinatura e publicação; 

 
16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

O presente contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, conforme disposto no caput do artigo 57, da Lei 8.666/93. 

 

VITÓRIA DO XINGU – PA, 02 de fevereiro de 2018. 
NILVA DE SOUSA Assinado de forma digital por NILVA 

DE SOUSA OLIVEIRA:39495060206 

Dados: 2018.02.02 10:30:40 -03'00' 

------------------------------------------------------- 
Nilva de Sousa Oliveira 
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