
 
 
 
 
 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS Nº 174, BAIRRO CENTRO – VITÓRIA DO XINGU/PA – FONE: (093) 3521-1479 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo nº: 009/2021  

Edital nº: 003/2021 

Modalidade: Pregão 

Forma: Eletrônica  

Tipo: Menor Preço por Item.  

Sistema: Registro de Preços  

 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, 

Materiais de Limpeza e Utensílios, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura 

Municipal de Vitória do Xingu – PA.  

 

1 - O fornecimento dos itens, deverá ser conforme condições e exigências estabelecidas no edital e 

seus anexos, e ainda conforme as quantidades e a especificação da planilha de descrição dos itens: 

Planilha de descrição dos itens:  

 

ITEM Descrição dos Itens UND QTD 

V. UNIT. 

Máximo 

Aceitável 

V. TOTAL 

do Item 

*** 

Intervalo 

mínimo 

p/ o lance 

Particip

ação 

MPEs 

01 Agua sanitária 2 litros Und. 6.542 5,52 36.111,84 0,11 - 

02 
Álcool em gel 70% embalagem 500 ml - Álcool 

Etílico 
Und. 13.930 7,74 107.818,20 0,15 - 

03 
Álcool líquido 70% embalagem 500 ml -Álcool 

Etílico - Sem essências 
Und. 13.770 6,18 85.098,60 0,12 - 

04 

Avental de plástico grande resistente 

especificação : napa: avental com uma das faces 

forrada em poliéster e uma das faces com pvc 

com asa tiras soldadas ou costuradas e com 

certificado de aprovação(aprovado pelo 

ministério do trabalho). Avental em mapa 

reforçado;medida:1,2  a  ,7 m; na cor branca, 

confeccionado com isolante térmico especial, 

desenvolvido exclusivamente para uso em 

cozinha industriais, com tratamento 

impermeável; eficiente proteção contra o calor 

irradiado e projeções de líquidos quentes ou 

vapores. permite o contato com alimentos, sem 

risco de contaminação. totalmente higienizável e 

de longa vida útil. 

Und. 2.958 15,12 44.724,96 0,30 - 

05 Balde tamanho médio plástico Und. 700 11,63 8.141,00 0,23 - 

06 Bom ar, spray embalagem com 500ml Und. 3.686 10,73 39.550,78 0,21 - 

07 Detergente de 500 ml máximo rendimento Und. 3.420 2,61 8.926,20 0,05 - 

08 Escova para lavar roupa Und. 547 4,12 2.253,64 0,08 - 

09 
Escovão especificação : escovão: escova com 

cabo para a limpeza pesada em pisos com 
Und. 644 21,37 13.762,28 0,43 - 
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praticidade, cerda dura, dimensões: 25 x 8,6 x 4,2 

cm. 

10 Esponja de aço PCT. 3.940 2,25 8.865,00 0,04 - 

11 Flanela grande Und. 5.320 4,00 21.280,00 0,08 - 

12 
Inseticida spray p/ matar moscas, mosquitos, 

baratas, etc 
Und. 2.870 11,12 31.914,40 0,22 - 

13 Isqueiro grande Und. 950 4,60 4.370,00 0,09 - 

14 Limpa alumínio (Und.) especificação : 500  ml Und. 1.255 3,11 3.903,05 0,06 - 

15 Limpa vidro com gatilho especificação : 500 ml Und. 8.470 10,15 85.970,50 0,20 - 

16 

Lustra moveis especificação : solução aquosa 

cremosa, perfumada para aplicação em móveis e 

superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco 

plástico de 200  ml econômico. 

Und. 1.880 6,53 12.276,40 0,13 - 

17 Luva para limpeza Par 4.383 8,12 35.589,96 0,16 - 

18 Pá para lixo grande Und. 653 20,50 13.386,50 0,41 - 

19 Pano de chão grande Und. 1.290 7,87 10.152,30 0,16 - 

20 Papel higiênico com 4 rolos dupla face PCT. 13.600 6,27 85.272,00 0,13 - 

21 Pedra sanitária desodorizadora Und. 6.170 1,97 12.154,90 0,04 - 

22 Rodo de plástico grande c/ cabo Und. 1.050 24,00 25.200,00 0,48 - 

23 Sabão em barra c/ 5 tabletes Caix 3.760 75,75 284.820,00 1,52 - 

24 
Sabão em pó multiação, partícula extra limpeza 

de 500  gr. caixa c/24 Und. 
Caix 975 110,50 107.737,50 2,21 - 

25 Sabonete de 90 gramas. Und. 1.720 2,08 3.569,00 0,04 - 

26 

Saco para lixo 200 litros especificação : 

polietileno, cor preto, com solda contínua 

reforçada no fundo. Dimensões: 88 x 11  cm, com 

margem de variação de 1cm para menos ou até 1 

% para mais, sobre suas dimensões, espessura 

mínima da parede simples de 6mm. PCT. com 5 

Und.s. 

PCT. 18.650 10,76 200.674,00 0,22 - 

27 

Saco de lixo 100   litros especificação : 

polietileno, cor preto. , com solda contínua 

reforçada no fundo. Dimensões: 75 x 1 5 cm, com 

margem de variação de 1cm para menos ou até 1 

% para mais, sobre suas dimensões, espessura 

mínima da parede simples de 6mm. PCT. com 5 

Und.s. 

PCT. 14.750 6,41 94.547,50 0,13 - 

28 

Saco de lixo 500  litros especificação : 

polietileno, cor preto, com solda contínua 

reforçada no fundo. Dimensões: 63 x 8  cm, com 

margem de variação de 1 cm para menos ou até 

1 % para mais, sobre suas dimensões, espessura 

mínima da parede simples de  , 5mm. PCT. com 

1  Und.s. 

PCT. 6.150 4,90 30.135,00 0,10 - 

29 

Saco de lixo 300  litros especificação : saco de 

lixo 3  litros: polietileno, cor preto, com solda 

contínua reforçada no fundo. Dimensões: 59 x 62 

cm, com margem de variação de 1cm para menos 

ou até 1 % para mais, sobre suas dimensões, 

espessura mínima da parede simples de 5mm. 

PCT. com 1  Und.s. 

PCT. 6.450 4,73 30.527,85 0,09 - 
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30 

Soda caustica de 1kg especificação : com 98 a 

99%,escama,embalagem de 1000 g contendo a 

identificação do produto e prazo de validade. 

Und. 2.955 18,37 54.283,35 0,37 - 

31 Touca descartável pct-100  und PCT. 3.808 23,33 88.840,64 0,47 - 

32 Vassoura de cipó com cabo Und. 1.028 17,85 18.349,80 0,36 - 

33 Vassoura de pelo c/cabo Und. 1.328 16,75 22.244,00 0,34 - 

34 Vassoura para vaso sanitário Und. 523 11,30 5.909,90 0,23 - 

35 

Registro de gás domestico especificação : kit 

regulador e mangueira 1,25 mt, 2 abraçadeira, 

com 5 anos de validade. Und. com selo de 

aprovação do inmetro. 

Und. 327 40,00 13.080,00 0,80 - 

36 

Coador de pano para café. Tamanho grande 

especificação : pano de copa: pano de prato liso 

engomatextil 37x65 cm 100  % algodão. 

Und. 470 8,15 3.830,50 0,16 - 

37 

Colher de aço inox especificação : linha 

industrial para mexer e servir os alimentos 

tamanho 2 altura/comprimento 55 cm feita 

totalmente em aço inoxidável aisi 3 4, liga 18/1  

com superfície lisa (livre de microfissuras e 

inclusões), facilmente limpável e resistente a 

corrosão, não toxica e não absorvente sob 

condição de uso, não deve "emprestar" odor, cor 

ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a 

adulteração do mesmo em uma única peça sem 

emendas, ou seja monobloco. 

Und. 477 19,50 9.301,50 0,39 - 

38 

Prato descartável 15 cm especificação redondo 

branco fundo 15 cm diâmetro, PCT. com 10  

Und.s. 

PCT. 18.200 3,47 63.154,00 0,07 - 

39 
Prato descartável 26 cm especificação : redondo 

branco 26 cm diâmetro, PCT. com 10  Und.s. 
PCT. 18.300 4,62 84.546,00 0,09 - 

40 

Colher de refeição descartável especificação : 

para refeição, branca ou transparente, PCT. com 

50  Und.s. 

PCT. 16.997 4,43 75.296,71 0,09 - 

41 

Copo descartável 18  ml especificação : PCT. 

com 100   Und.s, peso mínimo por copo: 2.2 

gramas, produzido conforme nbr nº14.865:2  2. 

PCT. 2.825 4,90 13.842,50 0,10 - 

42 

Copo descartável 200   ml especificação :PCT. 

com 100  Und.s, peso mínimo por copo: 2,2 

gramas, produzido conforme nbr nº 14.865:2  2. 

PCT. 2.975 5,40 16.065,00 0,11 - 

43 

Copo descartável 50  ml especificação : PCT. 

com 100   Und.s, peso mínimo por copo:  ,5 

gramas, produzido conforme nbr nº 14.865:2  2. 

PCT. 2.925 3,06 8.950,50 0,06 - 

44 

Garfo descartável especificação : garfo 

descartável para refeição, em plástico 

descartável, transparente, comprimento mínima 

16 cm, com variação de +/-  ,5 cm. PCT. com 50  

Und.s 

PCT. 2.025 4,00 8.100,00 0,08 - 

45 

Papel toalha especificação : papel toalha: 100  % 

fibras celulósicas, folha dupla. Contém 2 rolos 

com 6  toalhas cada, tamanho: 20  x 22 cm cada 

PCT. 7.050 4,47 31.513,50 0,09 - 

46 

Bandeja 30  x 45 cm especificação : em plástico 

polipropileno, retangular, com aproximadamente 

3 x 45 cm na cor branca. 

Und. 164 14,95 2.451,80 0,30 - 
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47 

Bule 2 l especificação : em alumínio polido 

industrial, linha hotel, com tampa e pregador de 

tampa no mesmo material, com alças em 

baquelita e que proporcione segurança para o 

manuseio, espessura de 2  mm, tamanho pequeno 

Und. 143 31,00 4.433,00 0,62 - 

48 

Bule 5 l especificação : em alumínio polido 

industrial, linha hotel, com tampa e pregador de 

tampa no mesmo material, com alças em 

baquelita e que proporcione segurança para o 

manuseio, espessura de 2  mm, tamanho médio. 

Und. 245 53,50 13.107,50 1,07 - 

49 
Copo de vidro especificação : modelo tradicional 

americano, transparente, capacidade 200  ml. 
Und. 900 2,23 2.007,00 0,04 - 

50 

Faca de cozinha especificação : em aço carbono, 

com lâmina de 25 cm, cabo em polipropileno de 

12 cm, para uso geral, 1  polegadas. 

Und. 305 21,37 6.517,85 0,43 - 

51 
Faca inox refeição especificação : cor prata, 

confeccionada em aço inox, design moderno. 
Und. 824 5,97 4.919,28 0,12 - 

52 

Garfo inox refeição especificação : com 

espessura mínima de 1,  mm, comprimento 

mínimo de 19 cm, cabo inox, primeira linha. Jogo 

Und. 894 5,35 4.782,90 0,11 - 

53 

Leiteira 5 litros especificação : leiteira de 

alumínio com cabo de polipropileno ou alumínio, 

capacidade 5 litros. 

Und. 104 65,50 6.812,00 1,31 - 

54 
Prato de vidro especificação : jogo de prato fundo 

com 12 Und.s, para refeição, incolor. 
Jogo 647 73,33 47.444,51 1,47 - 

55 

Xícara para café especificação : em porcelana 

com pires, cor branca, capacidade aprox.. 70 ml; 

medidas aprox.. 6 cm de altura e 5 cm de 

diâmetro para a xícara jogo 

Und. 719 7,50 5.392,50 0,15 - 

56 
Tábua de cortar especificação : tamanho 

aproximado 50 cm x 30 cm, tipo açougueiro. 
Und. 370 30,66 11.344,20 0,61 - 

57 

Cesto de lixo telado especificação : cesto de lixo 

telado: para papel, em plástico, telado, formato 

cilíndrico, fundo plano. 

Und. 545 9,06 4.937,70 0,18 - 

58 

Jarra 2 l especificação : material plástico , com 

tampa e suporte de apoio na lateral, capacidade 2 

litros. 

Und. 102 10,66 1.087,32 0,21 - 

59 

Sabonete liquido especificação : sabonete 

liquido: rico em extratos naturais que possuem 

agentes emolientes e suavizastes, limpam a pele 

sem agredir. Frasco com 500  ml. 

Und. 1.345 14,62 19.663,90 0,29 - 

60 

Água sanitária especificação : composição 

química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 

cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,5 %, classe 

corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 

3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,5 , 

densidade de 1,2  a 1, bastante fraca, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, 

tipo comum. Caixa 6 x 2 litros. 

Caixa 1.640 46,73 76.637,20 0,93 - 

61 

Limpa cerâmica especificação : limpa cerâmica- 

desenvolvido para limpar e perfumar o piso 

cerâmico ou de porcelanato. Caixa 12 x 1 litro 

Caixa 1.300 66,37 86.281,00 1,33 - 
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62 

Limpador multiuso especificação : limpador 

multiuso- composição, butilglicou, metassilicato 

de sodio, fosfato trissódio, sinergista, tensoativo 

não ionico conservante e água. Caixa com 24 

Und. 

Caixa 1.068 110,75 118.281,00 2,22 - 

63 

Limpa aluminio especificação : limpa aluminio- 

composição, acido, dodecil benzeno sulfonico, 

espessante, coadjuvante, fragrância, corante e 

água componente ativo. Caixa 24 x 5  ml 

Caixa 840 70,70 59.388,00 1,41 - 

64 

Detergente especificação : detergente- principio 

ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sodio, 

composição basica tensoativos: aniônicos não 

anionicos, coadjuvante, teor ativos 8, % , ph=6,  

- 9, , solução 1% p/p. Caixa 24 x 5  ml 

Caixa 1.555 57,30 89.101,50 1,15 - 

65 

Esponja multiuso especificação: esponja 

multiuso: esponja para lavagem de louça dupla 

face de fibras sintéticas, unidas com resina a 

prova d'água, impregnada com mineral abrasivo 

e aderida a espuma de poliuretano com 

bactericida. Largura 75 mm, comprimento 11 

mm, espessura 22 mm, cor da espuma amarelo e 

da fibra verde. Fardo com 12  Und.s. 

Fardo 1.138 12,45 14.168,10 0,25 - 

66 

Sabão em pó especificação : sabão em pó: 

tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, 

sinergista, corantes, enzimas, branqueador 

óptico, essência, água, alvejante e carga. Caixa 

24 x 5  g 

Caixa 810 110,00 89.100,00 2,20 - 

67 

Pá de aço especificação : pá de aço: ideal para 

limpeza pesada como em jardins e áreas abertas; 

possui cabo longo evitando que a consumidora se 

abaixe. Dimensões: 19 x 21 x 5,1 cm. 

Und. 347 20,50 7.113,50 0,41 - 

68 

Avental adulto especificação : térmico com 

bolso, tamanho adulto, personalizado e 

impermeável que assegure do colaborador. 

Und. 302 16,90 5.103,80 0,34 - 

69 

Saco de pano alvejado para limpeza. 

Especificação : limpeza de chão,em algodão 

alvejado,medindo no mínimo 45cm x 70 cm, 

pesando aproximadamente 12  gramas, tipo saco 

com costuras laterais. 

Und. 3.230 7,22 23.320,60 0,14 - 

70 
Refrigerante lata sabor cola especificação : 

embalagem com 350  ml, sabor cola. 
Und. 2.250 4,18 9.405,00 0,08 - 

71 
Refrigerante lata sabor guaraná especificação : 

embalagem com 350  ml, sabor guaraná. 
Und. 2.250 4,18 9.405,00 0,08 - 

72 

Leite em pó integral especificação : contendo no 

mínimo 26% de gorduras, embalado em PCT.s 

plásticos aluminados, limpos não violados, 

resistente, que garantam a integridade do produto 

até o momento de consumo, contendo no mínimo 

200  g. Acondicionados em fardos lacrados ou 

em caixa de papelão limpa, integra e resisntente. 

A embalagem deverá conter externamente os 

dados de intentificação e procedência 

informação nutricional, numero do lote, data de 

validade, quantidade do produto e número do 

PCT. 4.970 6,25 31.062,50 0,13 - 
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registro. O produto deverá apresentar validade 

minima de 10  (dez) meses a parti da data de 

entrega na Und. requisitante. Inspecionado pelo 

ministro da agricultura, embalagem protetora , 

PCT. de 200  gr. 3 kg. 

73 

Biscoito de chocolate especificação: biscoito 

amanteigado, sabor chocolate, sem recheio, 

composição básica: farinha de trigo, gordura 

vegetal hidrogenado, água e demais substâncias 

permitidas. Acondicionada em PCT.s de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados 

com no mínimo 4  g 

PCT. 4.400 6,16 27.104,00 0,12 - 

74 

Biscoito doce - tipo champanhe especificação: 

embalagem com 2   g, hermeticamente vedada e 

resistente. Com validade mínima de 4 (quatro) 

meses da data de entrega do produto. 

Und. 950 7,07 6.716,50 0,14 - 

75 

Biscoito salgado, tipo club social, sabor original 

especificação: composição básica farinha de 

trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, 

gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras 

substâncias permitidas, acondicionado em 

embalagens impermeáveis, com 6 de 162g, 

fechadas, reembaladas em caixa de papel 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 

PCT. 1.600 4,92 7.872,00 0,10 - 

76 Bolacha doce de 400g - Tipo Maria PCT. 650 5,51 3.581,50 0,11 - 

77 

Bolacha salgada tipo água e sal (PCT.) 

especificação : composição básica: farinha de 

trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e sal e 

demais substancia permitida. acondicionada em 

PCT.s de polipropileno, atóxico hermeticamente 

vedados com no mínimo 400g,o produto deverá 

apresentar validade mínima de  6 meses a partir 

da data de entrega na Und. requisitante. 

PCT. 7.320 4,86 35.575,20 0,10 - 

78 

Achocolatado em pó especificação : 

achocolatado em pó: em pó, instantâneo, solúvel, 

contendo aproximadamente 400 g de peso 

liquido. 

PCT. 3.028 5,66 17.138,48 0,11 - 

79 

Chocolate recheado preto especificação : tipo 

sonho de valsa: chocolate recheado, tipo sonho 

de valsa, serenata de amor. Embalagem plástica 

de 1 kg. 

Quilo 2.394 48,75 116.707,50 0,98 - 

80 

Pacote. de  bombons especificação : embalagem 

de 1kg sendo 21,5 gr cada bombom: recheio de 

creme de leite e castanha de caju com cobertura 

de chocolate. 

PCT. 1.173 49,00 57.477,00 0,98 - 

81 
Balinhas especificação : balas de frutas sortidas. 

PCT. com 70  g. 
PCT. 752 7,50 5.640,00 0,15 - 

82 

Açúcar especificação : tipo cristal. Obtido de 

cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro 

próprios, sabor doce, com teor de sacarose 

Quilo 19.260 3,56 68.565,60 0,07 - 
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mínimo de 99%p/p e umidade máxima de  

,3%p/p, sem fermentação, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou 

vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros 

hermeticamente fechados contendo 1 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  6 meses a partir 

da data da entrega na Und. requisitante cor clara, 

sem umidade e sem sujidades, PCT. com 1kg, e 

fardo com até 30  kg. 

83 

Café em pó especificação : torrado e moído 

produto de 1º qualidade; não contém glúten; 

embalagem: 25 g; embalagem aluminada, selo de 

pureza emitido pela associação brasileira da 

indústria do café - abic; validade 9  dias após o 

empacotamento; rotulagem segundo os padrões 

da resolução nº 259 de 2 / 9/2  2 do ms. 

PCT. 13.300 4,93 65.569,00 0,10 - 

84 

Iogurte mamão, maça, banana 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 100   à 150  ml. 

Litro 660 14,50 9.570,00 0,29 - 

85 

Iogurte sabor morango especificação : produto 

integral ou desnatado, embalado em garrafa de 

plástico de 1 litro. 

Und. 2.300 14,50 33.350,00 0,29 - 

86 

Polpa de frutas especificação : produto obtido a 

parte da polpa da fruta, conteúdo líquido, 

pasteurizado, sem adição de açúcar. Ausente de 

substâncias estranhas. Produto congelado, não 

fermentado e sem conservantes. Embalagem 

plástica, transparente contendo 1 kg cada. 

Quilo 810 16,50 13.365,00 0,33 - 

87 

Polpa de fruta congelada sabor acerola 

especificação : polpa de fruta congelada sabor 

acerola: produto obtido aparti da fruta, conteudo 

liquido, pasteurizado, sem adição de açucar. 

Ausente de substancias estranhas. Produto 

congelado, não fermentado e sem conservantes. 

Embalagem plástica, trasnparente contendo 1 kg 

cada. 

Quilo 950 17,50 16.625,00 0,35 - 

88 

Polpa de fruta congelada sabor cupuaçu 

especificação : polpa de fruta congelada sabor 

cupuaçu: produto obtido aparti da fruta, conteudo 

liquido, pasteurizado, sem adição de açucar. 

Ausente de substancias estranhas. Produto 

congelado, não fermentado e sem conservantes. 

Embalagem plástica, trasnparente contendo 1 kg 

cada. 

Quilo 950 17,50 16.625,00 0,35 - 
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89 

Polpa de fruta congelada sabor maracujá 

especificação : polpa de fruta congelada sabor 

maracuja: produto obtido aparti da fruta, 

conteudo liquido, pasteurizado, sem adição de 

açucar. Ausente de substancias estranhas. 

Produto congelado, não fermentado e sem 

conservantes. Embalagem plástica, trasnparente 

contendo 1 kg cada 

Quilo 1.350 17,50 23.625,00 0,35 - 

90 

Achocolatado líquido especificação : tipo 

nescau, pronto pra beber, com actigen e, 

composto de leite reconstituído. Embalagens 

tetra pack individuais de 200 ml, reembaladas em 

caixa de papelão vedadas. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número 

de lote, data de validade, quantidade de produto 

e atender as exigências do ministério da 

agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem 

animal. Prazo de validade mínimo de 6 meses a 

partir data de entrega. 

Und. 1.700 2,30 3.910,00 0,05 - 

91 

Caixas  de chocolate especificação : bombom 

recheado com cobertura de chocolate, preparado 

açúcar, farinha de trigo enriquecido com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, 

amendoim, manteiga de cacau, farinha de soja 

integral, soro de preparado com leite em pó, óleo 

de soja, castanha de caju, farinha de arroz, 

gordura de manteiga desidratada, extrato de 

malte, lecit. De soja e poligliceol polirricineleato, 

fermento químico, bicarbonato e aromatizantes, 

o produto deverá ser embalado em caixa pesando 

14  g com 20 Und.s, contém glúten e suas 

condições deverão estar de acordo com a nta 4  - 

decreto 12.486 de 2 /1 /78. 

Caixa 1.530 10,71 16.386,30 0,21 - 

92 

Margarina: especificação : produzida 

exclusivamente de gordura vegetal, com adição 

de sal; em potes de prolipropileno com lacre de 

papel, alumanidado entre a tampa e o pote. Peso 

liquido 250 g. o produto deverá apresenta 

validade mínima de  6(seis) meses a partir da data 

de entrega na Und. requisitante. 

Und. 4.800 2,93 14.064,00 0,06 - 

93 

Assadeira 50 cm especificação : aluminio 

retangular de 50 cm.com acabamento perfeito, 

isento de campos ou rebarbas em suas arestas, ou 

quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 

utilização e construídos de forma a garantir 

durabilidade e resistência,com vistas à finalidade 

a que se destina. 

Und. 110 34,50 3.795,00 0,69 - 

94 

Assadeira 70 cm especificação : 

aluminio,retangular,70 cm.com acabamento 

perfeito, isentos de cantos vivos ou rebarbas em 

suas arestas, ou quaisquer outros defeitos 

prejudiciais à sua utilização e construídos de 

Und. 148 47,75 7.067,00 0,95 - 
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forma a garantir durabilidade e resistência, com 

vistas a finalidade a que se destina. 

95 Amolador de faca -tipo xaira de açougueiro Und. 109 40,00 4.360,00 0,80 - 

96 
Bacia de plástico especificação : rígido 15 

litros.com acabamento perfeito 
Und. 123 26,50 3.259,50 0,53 - 

97 
Bacia de plástico 20 litros especificação : rígido 

com acabamento perfeito. 
Und. 133 31,50 4.189,50 0,63 - 

98 
Bacia de plástico 30  litros especificação : rígido, 

com acabamento perfeito. 
Und. 133 38,50 5.120,50 0,77 - 

99 
Bacia de plástico 50  litros especificação : 

rígido,com acabamento perfeito. 
Und. 135 50,50 6.817,50 1,01 - 

100 

Cesto para armazenar alimentos especificação : 

cesto plástico capacidade 10   litros com tampa 

superficie polida,para facilitar a limpeza e evitar 

o acúmulo de sujidade,possui alças ergonômicas 

e excelente acabamento. 

Und. 113 36,00 4.068,00 0,72 - 

101 

Caçarola 9,5 litros especificação : alumínio,com 

tampa,30x14cm(diâmetro x altura)espessura 

mínima do aluminio 3mm. 

Und. 71 88,50 6.283,50 1,77 - 

102 

Caçarola 23,5 litros especificação : 

alumínio,com tampa,40x19cm(diâmetro x 

altura,espessura mínima do alumínio 3mm. 

Und. 76 323,00 24.548,00 6,46 - 

103 

Caçarola 41 litros especificação : alumínio,com 

tampa,50x 21cm(diâmetro x altura)espessura 

mínima do alumínio 3mm. 

Und. 70 440,50 30.835,00 8,81 - 

104 

Caixa organizadora de plástico 40  litros 

especificação : alta,transparente com tampa 

hermética,capacidade aproximada 40  litros. 

Und. 340 42,50 14.450,00 0,85 - 

105 

Caixa organizadora de plástico 28 litros 

especificação : baixa,transparente com tampa 

hermética,capacidade aproximada de 28 litros 

Und. 73 30,50 2.226,50 0,61 - 

106 
Caldeirão 27 litros especificação : alumínio,com 

tampa,34,3 cm(diâmetro x altura) 
Und. 70 237,50 16.625,00 4,75 - 

107 
Caldeirão 45 litros especificação : alumínio,com 

tampa,4 x36cm (diâmetro x altura) 
Und. 70 332,50 23.275,00 6,65 - 

108 

Carrinho para auxiliar no transporte de alimentos 

especificação : três bandeja em aço inox 3 4 com 

alta resistencia e durabilidade,capacidade de 5 kg 

por prateleira,quatro rodizios em silicone,sendo 

2 fixos e 2 giratórios 36 °,medidas 

aproximadas,a=8 cm x l=4 cm x c=6 cm. 

Und. 50 500,00 25.000,00 10,00 - 

109 

Colher de servir 30 cm especificação : de aço 

inox.prática e fácil de limpar,pode ser lavada 

diariamente na máquina de lavar louças.é 

produzida em aço inox,altamente durável, com 

acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou 

rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros 

defeitos prejudiciais à sua utilização e 

construídos de forma a garantir durabilidade e 

resistência,com vistas à finalidade a que se 

destina. 

Und. 77 18,00 1.386,00 0,36 - 

110 
Colher de sopa especificação : em aço 

inoxidável, cabo em inox,tamanho médio para 
Und. 375 5,25 1.968,75 0,11 - 
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refeição, com aproximadamente 10, mm de 

espessura, comprimento aproximado de 19cm. 

111 

Concha nº8 especificação : 

alumínio,diâmetro:8cm,cabo:3 cm,capacidade 

aproximada de 1  ml. 

Und. 138 23,50 3.243,00 0,47 - 

112 

Concha nº1  especificação : 

alumínio,diâmetro:10 cm,cabo 5 cm, capacidade 

aproximada de 25 ml. 

Und. 138 33,50 4.623,00 0,67 - 

113 Copo de vidro transparente capacidade de 300 ml Und. 650 4,20 2.730,00 0,08 - 

114 

Coador café especificação : de flanela, cabo de 

madeira, tamanho "m"(aprox..2 litros), 

estrutura:arame galvanizado nº14,cabo de 

madeira em eucalipto(torneada, lixada e 

polida).tratamento diferenciado:tipo1. 

Und. 165 4,75 783,75 0,09 - 

115 
Cuscuzeira (3 litros) especificação : material de 

aluminio ou aço. 
Und. 70 43,50 3.045,00 0,87 - 

116 
Cuscuzeira (5 litros) especificação : material de 

aluminio ou aço. 
Und. 79 66,25 5.233,75 1,33 - 

117 
Escumadeira nº14 especificação : 

aluminio,nº14diâmetro 14cm,cabo 49cm 
Und. 81 33,50 2.713,50 0,67 - 

118 
Faca de serra para pão especificação : com cabo 

de baquelite e lamina em aço inox de 30 cm. 
Und. 66 23,00 1.518,00 0,46 - 

119 

Facas de corte especificação : com lâmina em aço 

inox e cabo de polipropileno preto 6 polegadas 

da linha.perfeita para os diferentes usos,é 

adequada para os diferentes tipos de 

alimentos,com lâminas de 6 polegadas em aço 

inox,possui tratamento térmico que garante 

maior durabilidade ao fio.o cabo em 

polipropileno na cor preta,é confortável e tem 

proteção antimicrobiana,inibindo o crescimento 

de bactérias e fungos.fácil de limpar,pode ser 

utilizada na máquina de lavar louças. 

Und. 100 8,16 816,00 0,16 - 

120 

Faca de mesa especificação : material aço inox 

altamente durável e que não solta nenhum 

resíduo nos alimentos, monoblocos, com serra, 

tamanho aproximadamente 20  cm. 

Und. 361 6,30 2.274,30 0,13 - 

121 

Fruteira especificação : de aço inox 3 4,com 

cestas em quatro andares,material resistente e 

duradouro.com rodinha. 

Und. 61 61,00 3.721,00 1,22 - 

122 

Garrafa térmica 12 litros especificação : garrafão 

botijão térmico material:isolamento com espuma 

de poliuterano e dupla camada de 

pead(polietileno de alta densidade).com 

torneira.dimensões (a x d) 42 x 28 cm. Peso:2kg. 

Capacidade:12 litros. 

Und. 67 194,66 13.042,22 3,89 - 

123 

Garrafa térmica 5 litros especificação : garrafão 

botijão térmico material:isolamento com espuma 

de poliuterano e dupla camada de pead 

(polietileno de alta densidade).capacidade:5 

litros. 

Und. 102 76,00 7.752,00 1,52 - 

124 

Garrafa térmica: 2 litros especificação : garrafão 

botijão térmico material:isolamento com espuma 

de poliuterano e dupla camada de 

Und. 94 34,00 3.196,00 0,68 - 
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pead(polietileno de alta densidade),capacidade:2 

litros. 

125 

Kit para merenda escolar-(prato,colher e caneca) 

especificação : fabricado em material 

polipropileno atóxico,acabamento 

brilhante,resistência à temperatura de 1  ° por no 

mínimo 2  minutos,espessura de parede de no 

minimo 2,5mm. 

Und. 5.500 7,96 43.780,00 0,16 - 

126 
Panela de alumínio 2 litros especificação : com 

tampa e alça de alumínio,com capacidade 2 litro. 
Und. 60 31,00 1.860,00 0,62 - 

127 
Panela de alumínio 5 litros especificação : com 

tampa e alça de alumínio,com capacidade 5 litro. 
Und. 66 53,50 3.531,00 1,07 - 

128 

Panela de alumínio 15 litros especificação : com 

tampa e alça de alumínio,com capacidade 15 

litros 

Und. 55 136,50 7.507,50 2,73 - 

129 

Panela de alumínio 20  litros especificação : com 

tampa e alça de alumínio,com capacidade 20  

litros 

Und. 70 164,00 11.480,00 3,28 - 

130 

Panela de pressão 7 litros especificação : com 

capacidade para aproximadamente 7 

litros,material alumínio,revestimento 

polida,indicador de pressão,válvula reguladora 

de pressão que mantém a pressão exata para o 

cozimento.pegador antitérmico e 

anatômico.tampa com 6 sistemas de segurança e 

trava,fechamento externo indicada para fogão a 

gás/lenha/elétrico.níveis de pressão 11 

libras,certificados produto em comformidade 

com a portaria do inmetro nº328 de 16/ 9/2  

8,aprovada no inmetro. 

Und. 61 155,00 9.455,00 3,10 - 

131 

Panela de pressão 11 litros especificação : com 

capacidade para aproximadamente 11 

litros,material alumínio,revestimento 

polida,indicador de pressão,válvula reguladora 

de pressão que mantém a pressão exata para o 

cozimento.pegador antitérmico e 

anatômico.tampa com 6 sistemas de segurança e 

trava,fechamento externo indicada para fogão a 

gás/lenha/elétrico.níveis de pressão 11 

libras,certificados produto em comformidade 

com a portaria do inmetro nº328 de 16/ 9/2  

8,aprovada no inmetro. 

Und. 60 218,50 13.110,00 4,37 - 

132 

Panela de pressão 2  litros especificação : com 

capacidade para aproximadamente 2  

litros,material alumínio,revestimento 

polida,indicador de pressão,válvula reguladora 

de pressão que mantém a pressão exata para o 

cozimento.pegador antitérmico e 

anatômico.tampa com 6 sistemas de segurança e 

trava,fechamento externo indicada para fogão a 

gás/lenha/elétrico.níveis de pressão 11 

libras,certificados produto em comformidade 

com a portaria do inmetro nº328 de 16/ 9/2  

8,aprovada no inmetro. 

Und. 50 67,00 3.350,00 1,34 - 
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133 

Pratos de vidro especificação : resistente a 

impactos e a pequenas quedas;com abas de 

3cm;superfície lisa,sem ranhuras,com 

acabamento perfeito,isentos de campos vivos ou 

rebarbas em suas arestas,ou quaisquer outros 

defeitos prejudiciais a sua utilização.resistente a 

microondas,freezer e geladeira;resistente a 

máquinas lava louças. 

Und. 700 7,16 5.012,00 0,14 - 

134 
Ralador especificação : material aço inox,  4 

faces, aplicação alimentos. 
Und. 91 17,33 1.577,03 0,35 - 

135 

Liquidificador domestico especificação : corpo, 

filtro e extrator em plástico e copo em acrilico; 

funções: liquidifica, tritura e mistura; cor branco; 

bivolt. Dimensões: (axlxp)43x21x15,8 cm. Peso: 

2,19 kg. 

Und. 42 144,00 6.048,00 2,88 - 

136 

Batedeira de bolo tipo planetária especificação :  

5 velocidades,tigela rosqueada,porta 

fios,alimentador acoplável a tigela, 3 

batedores,espátula em formato especial,disco de 

regulagens e ventosas de borracha na 

base,garantia de no mínimo 1 ano.potência 28  

watts,voltagem 11  volts. 

Und. 26 188,50 4.901,00 3,77 - 

137 

Escorredor de macarrão 40  cm especificação : 

em alumínio reforçado, linha hotel, com 

espessura mínima de 10,  mm, diâmetro de 40  

cm, com furos na base e laterais para escorrer a 

água, base com anel de apoio, com alças 

Und. 73 53,50 3.905,50 1,07 - 

138 

Frigideira 28 cm especificação : frigideira 

quadrada antiaderente,com 28cm, em alumínio 

revestido com antiaderente starflon t1 interno e 

externo,com cabos,alças e pegadores 

antitérmicos e espessura de 2,5mm 

Und. 56 54,00 3.024,00 1,08 - 

139 

Frigideira 50 cm especificação : frigideira 

quadrada antiaderente,com 50 cm,em alumínio 

revestido com antiaderente starflon t1 interno e 

externo,com cabos,alças e pegadores 

antitérmicos e espessura de 2,5mm 

Und. 80 87,33 6.986,40 1,75 - 

140 

Abridor de latas especificação : abridor de 

lata/garrafa,reforçado em aço inox,com 

espessura mínima de 10, mm 

Und. 81 11,13 901,53 0,22 - 

141 
Caixa de isopor 15  litro especificação : com 

tampa, material isopor, capacidade 15  litros. 
Und. 20 26,50 530,00 0,53 - 

142 
Caixa de isopor 80 litro especificação : com 

tampa,material isopor, capacidade 80  litros. 
Und. 103 98,50 10.145,50 1,97 - 

143 

Descascador 3 em 1 especificação : boleador, 

desfiador de legumes e fruta, corpo em pvc 

antitóxico, medindo aproximadamente 14 x 

4,5cm 

Und. 56 18,50 1.036,00 0,37 - 

144 

Espremedor de alho especificação : manual em 

inox reforçado, com cabo anatômico e em inox, 

com cabo anatômico em inox, sistema de auto 

limpeza, tamanho aprox. 25 cm 

Und. 56 24,00 1.344,00 0,48 - 

145 
Saleiro especificação : material plástico 

resistente, com tampa, capacidade para 1kg. 
Und. 46 12,45 572,70 0,25 - 
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146 

Caçarola 5,6 l especificação : 1  % alumínio, 

alças em alumínio fundido, linha hotel, com 

tampa. Capacidade para 5,6 litros, 24 cm de 

diâmetro. 

Und. 65 88,95 5.781,75 1,78 - 

147 

Caçarola 14,5 l especificação : 100 % alumínio, 

alças em alumínio fundido, linha hotel, com 

tampa. Capacidade para 14,5 litros, 40  cm de 

diâmetro. 

Und. 65 191,50 12.447,50 3,83 - 

148 

Cumbuca especificação : produzida em 

polipropileno, atóxico, aditivado contra raios uv, 

telescopáveis, empilháveis, comporta 45 ml. 

Dimensões externa: 14x14x 6 cm; peso 62,1gr. 

Para uso na merenda escolar. 

Und. 3.060 5,25 16.065,00 0,11 - 

149 

Tacho nº 35 especificação : em alumínio,com 

tampa,com asa,capacidade 11,5 litros;boca 35 

cm; fundo 23cm;altura 14cm. Em alumínio; 

número 35; com tampa; com asa; capacidade 

11,5 litros; boca 35 cm; fundo 23 cm; altura 14 

cm. 

Und. 39 198,50 7.741,50 3,97 - 

150 

Bobina picotada 5 kg especificação : bobina 

picotada 5 kg: sacolas plásticas medida 28 x 42 

capacidade 5 kg com 7   Und.s. Ideal para a 

conservação e higiene no manuseio dos 

alimentos. 

Rolo 225 80,00 18.000,00 1,60 - 

151 

Fósforo especificação : fósforo: contendo no 

mínimo 4  palitos. Embalagem: PCT. com 1  

caixas. - material com o selo do inmetro. 

PCT. 185 4,81 889,85 0,10 - 

152 

Luva descartavel especificação: produzida em 

polietileno alta densidade, atóxico, inodoro, 

transparente, tamanho único, ambidestra. Caixa 

com 10   Und.s (5  pares). 

PCT. 3.870 15,00 58.050,00 0,30 - 

153 

Touca descartavel especificação : touca 

descartavel: touca sanfonada. Gramatura: 1 . 100 

% polipropileno, hipoalérgicas. Cor: branca, 

tamanho: 45 x 52 cm. Descartável e de uso único. 

Embalagem com 1   Und.s 

PCT. 700 35,00 24.500,00 0,70 - 

154 

Jogo de utensilios especificação : utensílios em 

silicone, conteúdo deste jogo:  1 estípula silicone 

33cm,  1 escumadeira silicone 34cm  1 pegador 

de macarrão silicone 33cm,  1 concha silicone 3 

cm. 

Jogo 46 150,00 6.900,00 3,00 - 

155 

Jogo de panelas especificação : conjuntoxa  5 

panelas de alumínio fundidos, capacidade:  1,35 

litros 1,85 litros-2,5 litros - 3 litros - 3,9 litros, 

com tampas e alças. 

Jogo 91 345,50 31.440,50 6,91 - 

156 Café em pó 2 x25 gr embalado a vácuo Caixa 530 96,00 50.880,00 1,92 - 

157 Açúcar 15x2kg Fardo 1.617 4,87 7.874,79 0,10 - 

158 Saco de lixo de 10   lts Und. 2.100 4,28 8.988,00 0,09 - 

159 Saco de lixo de 50  lts Und. 6.550 4,72 30.916,00 0,09 - 

160 Sabão líquido 500  ml Und. 2.020 2,77 5.595,40 0,06 - 

161 

Abóbora especificação : madura extra aa,in 

natura,procedente de espécies genuínas e 

sãs.casca limpa e sem mancha,polpa integra e 

Quilo 660 4,33 2.857,80 0,09 - 
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firme,isento de lesões de origem física,mecânica 

ou biológica,materia terrosa,sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa,livre de 

enfermidades,isentos de parasitas e larvas. 

162 

Abacate especificação : verde, com casca intacta, 

sem ferimentos, podridão ou deformação, isento 

de danos físicos oriundo do manuseio e 

transporte. 

Quilo 1.330 11,33 15.068,90 0,23 - 

163 

Abacaxi um especificação : abacaxi tipo havaí ou 

pérola com casca sem 

manchas,ferimentos,podridão ou 

deformação,isento de danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

Und. 1.090 4,00 4.360,00 0,08 - 

164 

Abobrinha especificação : extra aa,in natura,cor 

verde brilhante,fresco,procedente de espécies 

genuínas e sãs.isento de lesões de origem 

física,mecânica ou biológica,materia 

terrosa,sujidades ou corpos estranhos aderidos à 

superfície externa,livre de enfermidades,isentos 

de parasitas e larvas. 

Quilo 180 5,00 900,00 0,10 - 

165 

Açafrão especificação : produto em pó, não 

contém glúten,adicionado em embalagem 

resistente,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  

6(seis)meses a contar da data de entrega. 

embalagem contendo 500g. 

Quilo 80 6,00 480,00 0,12 - 

166 

Achocolatado em pó especificação : 

instantâneo,solúvel,obtido pela mistura do cacau 

em pó solúvel,açúcar,maltodextrina,leite em pó 

e/ou soro,extra,constituído de pó fino e 

homogenio,isento de soja ou farinha,sujidades e 

materiais estranhos,admitindo teor de umidade 

máxima de 3%.acondicionado em PCT. de 

polietileno,recipiente de polietileno ou de folha 

de flandres,íntegro resistente resistente,vedado 

hermeticamente e limpo.contendo 4  g 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  6 meses a partir da data de 

entrega na Und. requisitante. 

Quilo 100 12,50 1.250,00 0,25 - 

167 

Achocolatado em pó solúvel especificação : 

achocolatado em pó solúvel - preparado com 

ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua 

formulação, com sabor, cor e odor 

característicos, contendo 1kg, acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxico ou embalagem 

aluminizada, com identificação na embalagem 

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

Quilo 200 13,33 2.666,00 0,27 - 
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fornecedor, data de fabricação e validade. Isento 

de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima 

de  6 (seis) meses a contar da data de entrega 

168 

Adoçante dietético (80ml) especificação : a base 

de adoçante natural,líquido 

transparente,acondicionado em embalagem 

resistente de plástico atóxico,contendo 80 

ml,com identificação na embalagem(rótulo)dos 

ingredientes,valor 

nutricional,peso,fornecedor,data de fabricação e 

validade,Und. de 80 ml.validade mínima de 

12(doze)meses a contar da data de entrega. 

Und. 605 4,26 2.577,30 0,09 - 

169 

Alface. Especificação : especificação : maço: 

crespa, fresca, tamanho e coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, 

isenta de material terroso, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 

Und. 2.900 3,50 10.150,00 0,07 - 

170 

Alho: especificação : alho natura: bulho inteiro, 

nacional de qualidade, firme intecto, sem lesões 

de origem fisica ou mecanica, perfuraçoes e 

cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo 

ser bem desenvolvido, isento de suidades, 

parasitas e larvas. 

Quilo 915 26,00 23.790,00 0,52 - 

171 

Ameixa fresca especificação : de primeira,in 

natura,apresentando grau de maturação que 

permita suportar a manipulação,o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o 

consumo,com ausência de sujidades,parasitos e 

larvas. 

Quilo 100 13,50 1.350,00 0,27 - 

172 

Amido de milho (quilo) especificação : 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 meses,a contar da data de entrega. 

Quilo 590 6,40 3.776,00 0,13 - 

173 

Arroz branco 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 

Quilo 20.110 5,82 117.040,20 0,12 - 
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apresentar validade mínima de  6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na Und. requisitam 

longo fino, tipo i, cor branca polida, e sem 

sujidades / parasitas / larvas / bolores, subgrupo 

polido. PCT. de 1 kg. 

174 

Atum sólido enlatado especificação : atum solido 

enlatado: atum solido oleo de oliva, enlatado, 

emb. 17 gr 

Und. 110 7,06 776,60 0,14 - 

175 

Aveia em flocos especificação : isenta de mofo, 

livre de parasitas e substancias nocivas, 

acondicionada em embalagens de 200 g, atóxica, 

resistente e hermeticamente vedada.prazo de 

validade 1  meses a contar a partir da data de 

entrega. 

Quilo 1.310 4,10 5.371,00 0,08 - 

176 

Azeite de dendê 200  ml especificação : envasado 

em garrafa plástica resistente 

transparente,contendo 200ml, com identificação 

na embalagem(rótulo)dos ingredientes,valor 

nutricional, peso,fornecedor,data de fabricação e 

validade.validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. 

Litro 110 5,80 638,00 0,12 - 

177 

Azeitona verde em consera especificação : 

produto obitido a partir de azeitonas sãs por 

processos unicamente mecânicos em condições 

térmicas que não elevem sua 

deterioração,embalado em bags ou frascos sem 

sinais de 

alterações(estufamentos,vazamentos,corrosões 

internas),bem como,qualquer modificação de 

natureza física,quimica ou organolépticas do 

produto em embalagens de 2 00 g. 

PCT. 310 4,30 1.333,00 0,09 - 

178 

Bacon defumado especificação : manta contendo 

3 kg,com identificação do produto e prazo de 

validade. 

Quilo 170 33,99 5.778,30 0,68 - 

179 Bala de frutas-diversos sabores dura 60 gr Quilo 110 7,62 838,20 0,15 - 

180 

Banana prata 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. 

Quilo 2.010 5,66 11.376,60 0,11 - 

181 

Batata inglesa 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. 

Quilo 3.515 5,60 19.684,00 0,11 - 
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182 

Batata doce especificação : firme e intacta, sem 

lesão de origem física, rachaduras, cortes, 

tamanho e conformação uniforme, devendo ser 

graúda. 

Quilo 1.050 6,00 6.300,00 0,12 - 

183 

Batata palha especificação : produto obtido a 

partir de batata,óleos vegetais,sal,fécula de batata 

e antiumectante dióxido de silício,sem sinais de 

alterações,ou qualquer modificação de natureza 

física,química ou organoléptica do 

produto,deverá ser característico ao tipo do 

produto destacando-se a crocancia.em 

embalagens de 140 g. 

Quilo 230 22,96 5.280,80 0,46 - 

184 Bebida láctea sabor aveia(900 ml) Und. 400 11,50 4.600,00 0,23 - 

185 Bebida láctea sabor chocolate (900 ml) Und. 400 11,50 4.600,00 0,23 - 

186 Bebida láctea sabor morango (900 ml) Und. 400 11,50 4.600,00 0,23 - 

187 

Berinjela especificação : deverá ser procedente 

de espécies vegetais genuinos e sãos,ser 

frescos,ter atingido o grau máximo no 

tamanho,aroma e cor da espécie e 

variedades,estar livre de enfermidades,insentos e 

sujidades,não estar danificado por qualquer lesão 

de origem física ou mecânica que afete a sua 

aparência.não serão permitidos 

rachaduras,perfurações e cortes, polpa deverá 

estar intacta e limpa. 

Quilo 110 8,46 930,60 0,17 - 

188 

Beterraba 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. 

Quilo 1.710 5,43 9.285,30 0,11 - 

189 

Biscoito doce tipo rosca especificação : de sabor 

,cor e odor característico,textura 

crocante,acondicionado em embalagem 

resistente de polietileno atóxico transparente de 

dupla face,contendo 4  g,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  6 meses,a 

contar da data de entrega. 

Und. 1.700 6,65 11.305,00 0,13 - 

190 

Bolacha salgada tipo crean cracker und 

especificação : especificação : composição 

básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal e demais substâncias 

permitidas. Acondicionada em PCT.s de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados 

com no mínimo 400  g 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 

Und. 6.873 4,86 33.402,78 0,10 - 
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apresentar validade mínima de  6 meses a partir 

da data de entrega na Und. requisitante. 

191 

Brócolis especificação : de primeira 

qualidade,novo,firme,intacto,não poderá estar 

murcho,isento de partes pútridas,coloração 

uniforme e sem manchas,Und. de tamanho 

médio. 

Quilo 70 8,30 581,00 0,17 - 

192 

Café  em pó especificação : café em pó:torrado e 

moido o produto de 1° qualidade; não contem 

glutén; embalagem; 250 ; aluminizada, selo de 

pureza emitido pela associação brasileira da 

industria do café- abic; validade de 90  dias após 

o empacotamento; rotulagem segundo os padrões 

da resulução n°259 de 2  9/2  2 do ms 

Quilo 205 4,75 973,75 0,09 - 

193 

Caldo de galinha/carne 19g especificação : em 

tablete de 19g.acondicionado em embalagem 

integra e caixa fechada. 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  6 meses a 

contar da data de entrega. 

Und. 4.110 2,32 9.535,20 0,05 - 

194 

Camarão pequeno descascado especificação : 

cozido descascado,de primeira,embalagem com 

4  g.apresentando coloração e odores adequados 

para manipulação e consumo.armazenados e 

conservados em condições adequadas. 

Quilo 210 57,00 11.970,00 1,14 - 

195 
Canela em pó 50 g especificação : com 

identificação do produto e prazo de validade. 
Und. 110 3,95 434,50 0,08 - 

196 

Canjica doce especificação : mistura em pó para 

o preparo de canjica doce,enriquecida com 

vitaminas e minerais.embalagem:deve estar 

intacta,em PCT.s de poliéster metalizado/pebd, 

atóxico,hermeticamente selados,com peso 

líquido de 2 kg cada.prazo de validade minimo  6 

meses a contar a partir da data de entrega. 

Quilo 330 8,20 2.706,00 0,16 - 

197 

Cará ou inhame especificação : firme e intacto, 

sem lesões de origem física, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas 

e larvas. 

Quilo 210 7,36 1.545,60 0,15 - 

198 

Carne de 1ª com osso congelada especificação : 

partes do boi:tipo paleta congelada. 

Características do produto: carne bovina de 2ª 

com 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. 

Quilo 3.200 28,00 89.600,00 0,56 - 

199 

Carne bovina em cubos especificação : carne 

bovina em cubos tipo musculo 

congelada,proveniente de animais 

Quilo 800 33,00 26.400,00 0,66 - 
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sadios,abatidos sob inspeção veterinária,devendo 

apresentar coloração vermelho vivo,odor 

caracteristico e aspecto próprio não amolecida e 

nem pegajosa.isenta de:excesso de 

gordura,cartilagem,coloração 

arroxeada,acinzentada e esverdeada,vestígios de 

descongelamento,odor forte e 

desagradável,parasitas,sujidades,larvas e 

qualquer substância contaminante.acondicionada 

em embalagem atóxica,transparente e 

resistente,peso líquido de 2kg,contendo na 

embalagem. 

200 

Carne moída especificação : carne moida: carne 

bovina, de 1º qualidade, sem osso tipo paleta, ou, 

acém, sem pelanca, sem gordura, congwlada, 

sem sebo, com aspecto, cor e cheiro e sabor 

proprio. 

Quilo 5.930 30,00 177.900,00 0,60 - 

201 

Carne de 1º especificação : picanha e filé,de 

primeira qualidade,peça inteira,embalagem em 

filme pvc transparente ou saco plástico 

tranparente,com identificação do produto. 

Quilo 5.600 45,00 252.000,00 0,90 - 

202 

Carne bovina especificação : lagarto,peça 

inteira,limpa,de primeira qualidade,embalagem 

em saco plástico transparente,com identificação 

do produto e prazo de validade. 

Quilo 5.300 37,00 196.100,00 0,74 - 

203 Carvão-PCT. com 10 kg PCT. 200 11,00 2.200,00 0,22 - 

204 

Castanha do pará kg especificação : castanha do 

pará descascada embalada em PCT.s de 500g, 

contendo rótulo com todas as informações do 

produto e sua data de fabricação e validade. 

Quilo 110 30,00 3.300,00 0,60 - 

205 

Cebola 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 

Quilo 1.915 5,26 10.072,90 0,11 - 

206 

Cenoura: especificação : cenoura in natura: sem 

rama, fresca compactada e sem lesões de origem 

fisica ou mecanica sem rachadura e cortes . 

Quilo 1.430 5,33 7.621,90 0,11 - 

207 

Chá de boldo especificação : embalagem:caixa 

com 1  saquinhos,contendo no mínimo 1 g e no 

máximo 20 g,com identificação do produto e 

prazo de validade. 

Caixa 70 4,56 319,20 0,09 - 

208 

Chá de erva cidreira especificação : embalagem: 

caixa com 10  saquinhos, contendo 

individualmente, no minimo 1 g no maximo 20 

g, com identificação do produto e prazo de 

validade minima de 6 meses do dia da entrega. 

Caixa 480 4,56 2.188,80 0,09 - 

209 

Chá de camomila especificação : caixa com 10  

saquinhos, contendo individualmente, no 

minimo 1 g no maximo 2 g, com identificação do 

produto e prazo de validade minima de 6 meses 

do dia da entrega 

Caixa 480 4,56 2.188,80 0,09 - 
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210 

Chá de hortelã especificação : embalagem:caixa 

com 10  saquinhos,contendo individualmente,no 

mínimo 1 g e no máximo 2 g,com identificação 

do produto e prazo de validade. 

Caixa 80 4,56 364,80 0,09 - 

211 

Charque bovino(pct  1kg) especificação : PCT. 

com 1kg.preparado com carne bovina ponta de 

agulha de boa qualidade salgada,curada seca, de 

consistência firme,com cor,cheiros e sabor 

próprios,isentos 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,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 6  dias a partir da 

data de entrega na Und. requisitante. 

Quilo 2.460 39,33 96.751,80 0,79 - 

212 

Cheiro verde maço. Especificação : maço com 

folhas lisas, firmes, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio, firme e intacto, devendo ser bem 

desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas, 

e larvas, material terroso e sujidades, sem danos 

físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente, livre de resíduos 

de fertilizantes, devendo ser prioritamente 

orgânicos e/ou agroecológicos. 

Und. 4.100 2,41 9.881,00 0,05 - 

213 

Chocolate meio amargo para cobertura 

especificação : de primeira,barra de 

1kg.ingredientes:açucar,massa de cacau,gordura 

vegetal,manteiga de cacau,emulsificantes 

lecitina de soja e poliricinoleato de poliglicerol e 

aromatizante.contém traços de 

amêndoas,amendoim,avelã,castanha de caju, 

castanha-do-pará,nozes e leite.contém glúten. 

Quilo 260 42,50 11.050,00 0,85 - 

214 

Chuchu especificação : lavado, 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. 

Quilo 1.110 6,23 6.915,30 0,12 - 

215 

Coco ralado kg especificação : produto 

alimentício desidratado contendo entre os 

ingredientes: polpa de coco desidratada e 

parcialmente desengordurada.deve apresentar 

cor,cheiro e sabor característico.ausente de 

sujidades,parasitas.embalagem:plástica,íntegra,a

tóxica,contendo 1  g do produto.prazo de 

validade mínimo 12 meses a contar a partir da 

data de entrega. 

Quilo 210 4,80 1.008,00 0,10 - 

216 

Cogumelo champgnon em conserva kg 

especificação : com regulador de acidez.o 

produto não deve conter quantidade significativa 

Quilo 160 5,70 912,00 0,11 - 
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de gorduras totais,gorduras saturadas e gorduras 

trans,embalagem contendo no mínimo 100g.  

prazo de validade mínimo  6 meses do dia de 

entrega. 

217 

Cominho em pó especificação : embalagem 

contendo 6 g,com identificação do produto e 

prazo de validade. 

Quilo 155 65,00 10.075,00 1,30 - 

218 

Corante regional especificação : urucum em 

pó,acondicionado em embalagem resistente,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 12 meses a 

contar a partir da data de entrega. 

Quilo 210 13,66 2.868,60 0,27 - 

219 

Costelinha suína especificação : cortada em 

pedaços de aproximadamente 2 a 3cm,in 

natura,sem gordura,congelada,deverá 

apresentar-se com aspecto,cor,cheiro e sabor 

característico.livre de parasitas,micróbios e 

qualquer substância nociva.embalagem:deve 

estar 

intacta,polietileno,transparente,atóxica,contendo  

1kg.na embalagem deve conter as seguintes 

informações:identificação da empresa,peso,data 

de processamento e data de 

validade,identificação do tipo de carne,carimbo 

de inspeção estadual ou federal.prazo de validade 

mínimo de  3 meses a contar a partir da data de 

entrega.apresentar em anexo a 

proposta,documentos que comprovem a inspeção 

sanitária dos produtos fornecidos de acordo com 

a legislação vigente. 

Quilo 1.030 27,00 27.810,00 0,54 - 

220 

Couve folha especificação : maço com folhas 

verdes sem presença de folhas amareladas, sem 

danos físicos oriundos dom manuseio e 

transporte isentos de sujidades, parasitas e larvas, 

com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, firme 

intacto, devendo ser bem desenvolvido. 

Maço

s 
2.200 3,00 6.600,00 0,06 - 

221 

Coxa e sobrecoxa de frango especificação : semi 

processado - congelado, eviscerado, com aspecto 

cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e 

parasitas, acondicionado em saco plástico 

polietileno, transparente atóxico. 

Quilo 4.500 13,33 59.985,00 0,27 - 

222 

Cravo  da india especificação : em embalagem 

plástica de 8g, data de fabricação e prazo de 

validade no mínimo 12 meses, informações 

contidas na embalagem. 

Und. 60 3,45 207,00 0,07 - 

223 

Creme de cebola especificação : 

consistente,embalagem contendo 68g,com 

identificação do produto e prazo de validade. 

Quilo 110 21,00 2.310,00 0,42 - 

224 

Creme de leite cx 200 g(und) especificação : uht 

homogeneizado,sem necessidade de 

refrigeração.embalagem tetrapak de 200 g.prazo 

Und. 2.160 3,63 7.840,80 0,07 - 
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de validade mínimo de  6 meses a contar a partir 

da data de entrega. 

225 

Doce de goiaba especificação : goibada em 

massa ou pasta homogenia e de consistência que 

possibilite o corte,obtido das partes comestíveis 

desintegradas da goiaba,com açucar,contendo 

pectina,ajustador de ph.em embalagem resistente 

de polietileno atóxico transparente,contendo 

300g, 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  6 meses a 

contar da data de entrega. 

Quilo 250 12,46 3.115,00 0,25 - 

226 

Ervilha verde em conserva especificação : 

ervilha verde em conserva:simples, inteira, 

imersa em liquida, tamanho e coloração 

uniformes, produto preparado com as ervilhas 

previamente debulhadas, envassadas, reidratadas 

ou pré-cozidas, imersas em liquido de cobertura 

apropriados, submetidas a processo tecnoligico 

adequadoantes ou depois de hermeticamente 

fechados nos recipientes ultilizados em lata com 

28 g drenados, sendo considerado como peso 

liquido o produto drenado. Estar isento de 

fermentação e de indicadores de processamento 

defeituoso. Sem corantes artificiais. Insentoi de 

sujidades e fermentação não devem estar 

amassados; enferrujados e estufados, não devem 

conter perfurações; principalemte nas costuras; 

não devem soltar ar com cheiro azevedo ou 

podre, quando abertos; não devem apresentar, 

manchas escuras e ferrugem, na parte interna; 

atender as exigencias do regulamento de 

inspeçãoindustrial de validade minimo de 6 

meses a partir data de entrega. 

Lata 2.350 3,65 8.577,50 0,07 - 

227 

Extrato de tomate tetra pak especificação : 

características técnicas:concentrado.o extrato de 

tomate deve ser preparado com frutos 

maduros,escolhidos,sãos,sem pele e sem 

sementes.o produto deve estar isento de 

fermentações.sem aditivos e 

conservantes,embalagem:tetrapak de 200g.prazo 

de validade mínimo 12 meses a contar a partir da 

data de entrega. 

Quilo 550 17,90 9.845,00 0,36 - 

228 

Farinha de mandioca regional especificação : 

especificação : produto obtido dos processos de 

ralar e torrar a mandioca, fina, seca, branca ou 

amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou 

parasitas e livre de umidade e fragmentos 

estranhos. Embalagem: - primária: saco de 

polietileno atóxico, transparente, resistente, 

termo soldado, com capacidade para  1 kg; - 

secundária: fardo plástico, atóxico, resistente, 

Quilo 8.500 6,90 58.650,00 0,14 - 
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transparente, termo soldado ou fechado com fita 

adesiva plastificada 

229 

Farinha de trigo especificação : especial, tipo 1, 

enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina 

b9), com fermento, PCT. de 1 kg / fardo com até 

30  kg. 

Quilo 1.300 4,61 5.993,00 0,09 - 

230 

Farofa pronta temperada especificação : 

embalagem com 500g. farinha de mandioca biju, 

toucinho defumado, condimento preparado sabor 

cebola(sal,aromatizantes anti-umectante dióxido 

de silício), alho, sal refinado, cebolinha verde, 

condimento preparado sabor bacon(sal, farinha 

de arroz, proteína vegetal hidrolisada, amido de 

milho, aromatizantes, realçador de sabor 

glutamato monossódico,anti umectante, dióxido 

de silício), cebola frita, pimenta vermelha, 

pimenta do reino, colorífico, realçador de sabor 

glutamato monossódico, antioxidante bht, com 

identificação do produto e prazo de validade. 

Quilo 130 11,16 1.450,80 0,22 - 

231 

Fécula de mandioca especificação : em 

embalagens de 1 kg, que deverá conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número 

de lote, quantidade do produto. O produto deverá 

estar isento de sujidades e/ou parasitas. Prazo de 

validade mínimo de 6 meses a partir data de 

entrega 

Quilo 110 7,93 872,30 0,16 - 

232 

Feijão preto 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 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na Und. requisitante. 

PCT. de 1kg 

Quilo 4.050 8,56 34.668,00 0,17 - 

233 

Feijão branco,tipo 1 especificação : 

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  6 meses a 

contar da data de entrega. 

Quilo 1.050 6,82 7.161,00 0,14 - 

234 
Feijão carioquinha especificação : tipo 1, classe 

carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e 
Quilo 10.696 8,22 87.921,12 0,16 - 
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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  6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na Und. requisitante. 

PCT. de 1kg, 

235 

Fermento biológico seco instantâneo 

especificação : desidratado (saccharomyces 

cerevisiae) e emulsificante monoestearato de 

sorbitana. Embalagem laminada de 125 g. 

Quilo 110 7,25 797,50 0,15 - 

236 

Fermento  em  pó para bolo especificação : de 

primeira qualidade; embalagem com dizeres de 

rotulagem, data de fabricação e prazo de 

validade, frasco com 10  g.; inscrição no ms. 

Quilo 112 2,07 231,84 0,04 - 

237 

Frango especificação : limpo,não 

temperado,congelado,proveniente de aves 

sadias,abatidas sob inspeção 

veterinária,apresentando cor e odor 

característico.isento de vestígio de 

descongelamento,cor esverdeada,odor forte e 

desagradável,parasitas,sujidades,larvas e 

qualquer substancia 

contaminante.acondicionado em embalagem de 

polietileno atóxica,resistente,contendo na 

embalagem a identificação do 

produto,peso,marca do fabricante,prazo de 

validade,carimbos oficiais e selo de inspeção do 

órgão conpetente e data de embalagem.validade 

mínima de  6 meses, a contar da data de entrega. 

Quilo 6.000 9,81 58.860,00 0,20 - 

238 

Fubá de milho  1kg especificação : flocos de 

milho pré-cozido,amarelo,com 

aspecto,cor,cheiro e sabor próprio com ausência 

de umidade,fermentação,ranço,isento de 

sujidades,parasitas e larvas,embalagem de 500 

g,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  5 

meses a partir da data de entrega na Und. 

requisitante. 

Quilo 910 5,73 5.214,30 0,11 - 
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239 

Goiaba in-natura especificação : deverá ser 

procedente de espécimes vegetais genuínos e 

sãos,ser fresco,ter atingido o grau máximo no 

tamanho,aroma e cor da espécie e 

variedade,apresentar grau máximo de maturação 

tal que lhes permite suportar a 

manipulação,transporte e conservação em 

condições adequadas para o consumo,estar livre 

de enfermidades,insetos e sujidades,não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a sua aparência e a polpa.não 

serão permitidas manchas ou defeitos na casca. 

Quilo 500 12,50 6.250,00 0,25 - 

240 

Grão de bico especificação : limpos e sem 

umidade. 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  6 

(seis) meses a partir da data de entrega na Und.. 

PCT. de 500 g. 

Quilo 120 18,95 2.274,00 0,38 - 

241 

Ketchup kg especificação : 

classificação/características 

gerais:ingredientes:polpa de tomate,açucar 

líquido,vinagre,sal,amido 

modificado,conservador ácido sórbico,aroma 

natural de ketchup,acidulante ácido cítrico 

realçado de sabor glutamato monossódico.o 

produto deve ser entregue com identificação na 

embalagem com prazo de validade de  6 

meses,embalagens de 39  a 40  g 

Quilo 230 13,10 3.013,00 0,26 - 

242 

Kiwi especificação : fresco,maduro,aroma e cor 

da espécie e variedade,apresentarem grau de 

maturação que lhe permita suportar a 

manipulação,transporte e conservação em 

condições adequadas para o consumo,estar livre 

de enfermidades,insetos e sujidades,não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a sua aparência,não serão 

permitidos manchas ou defeitos na 

casca.embalagem:o produto deverá estar 

acondicionado em embalagem 

plástica,flexível,atóxica,resistente e 

transparente. 

Quilo 120 18,33 2.199,60 0,37 - 

243 

Laranja especificação : fresca, tamanho mediano, 

cor amarela laranjada, com aspecto, cor e cheiro 

e sabor próprio, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvido, isenta de 

enfermidades, parasitas e larvas, material terroso 

e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, 

oriundos do manuseio e transporte, de colheita 

recente, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Quilo 1.530 4,33 6.624,90 0,09 - 
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244 

Leite condensado especificação : 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. 

Lata 1.200 7,18 8.616,00 0,14 - 

245 

Leite de coco litro especificação : produto obtido 

de leite de coco,pasteurizado e 

homogeneizado.textura líquida,cor,aroma e odor 

característico,não rançoso,acondicionado em 

embalagem adequada, 200  ml,com identificação 

na embalagem dos ingredientes,valor 

nutricional,peso,data de fabricação e 

validade.isento de sujidades,parasitas,larvas e 

material estranho.validade mínima de  6 meses a 

contar da data de entrega. 

Litro 1.250 16,38 20.475,00 0,33 - 

246 

Leite em pó integral fardo especificação : 

conten1o no mínimo 26% de gorduras, embalado 

em PCT.s plásticos aluminizados, limpos não 

violados, resistentes, que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo, contendo 

no mínimo 4   g. 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 Und. requisitante. 

Inspecionado pelo ministério da agricultura, 

embalagem protetora, PCT. de 200 g. Fardo com 

10 kg 

Fardo 1.706 276,25 471.282,50 5,52 - 

247 Leite liquido integra 1litro especificação : uht Und. 300 5,58 1.674,00 0,11 - 

248 

Leite sem lactose/ tetra pack de 1litro 

especificação : isenta de lactose, contendo 

vitaminas, minerais,oligoelementos,nucleotídeos 

e lcpufas,ácidos graxos poliinsaturados de cadeia 

longa.embalagem tetra pack de 1litro. 

Litro 210 7,48 1.570,80 0,15 - 

249 

Lentilha especificação : lentilha: tipo 1, grãos 

inteiros. A embalagem devdera conter, 

externamentes os dados de indetificação e 

procedencia, informação nutricional, numero do 

lote, data de validade, quantidade do produto. O 

produto devera apresentar validade minima de  6 

(seis) meses a partir da data de validade 

Quilo 60 22,50 1.350,00 0,45 - 

250 

Limão: especificação : fresco, cor verde, com 

aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa 

firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, 

insenta de enfermidades, parasistas e 

larvas,material terroso e sujidades, sem danos 

Quilo 1.230 5,36 6.592,80 0,11 - 
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físicos, oriundos do manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

251 Linguiça calabresa s/pimenta Quilo 550 24,85 13.667,50 0,50 - 

252 

Linguiça toscana suína especificação : carne 

suína ,papada suína,embalagem contendo 5 

quilos,com identificação do produto e prazo de 

validade. 

Quilo 550 23,66 13.013,00 0,47 - 

253 

Maçã especificação : maça: inatura, ser limpa, 

casca lisa integrada, apresentando grau de 

maturação aqdequado a manipulipação, 

transporte e consumo; insenta de sujidades, 

parasitas e larvas, sem lesões. 

Quilo 2.230 10,66 23.771,80 0,21 - 

254 

Macarrão cabelo de anjo especificação : massa 

com ovos tipo cabelos de 

anjo.embalagem:plástica,transparente,resistente,

bem vedada,contendo 500 g, isento de qualquer 

substancia estranha.prazo de validade minimo 12 

meses a contar da data de entrega. 

Quilo 1.030 6,50 6.695,00 0,13 - 

255 

Macarrão espaguete de 500 g especificação : 

macarrão espaguete: vitaminado, tipo espaguete, 

cor marela. Embalagem de 500 g. 

Quilo 1.303 4,81 6.267,43 0,10 - 

256 

Macaxeira ii especificação : tipo branca ou 

amarela, fresca e com casca inteira, não fibrosa, 

isenta de umidade, raízes medianas, firme e 

compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta 

de enfermidades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de 

colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Quilo 3.510 3,41 11.969,10 0,07 - 

257 

Maionese: especificação : água, óleo vegetal, 

ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, 

açucar, sal, suco de limão, acidulante ácido 

láctico, estabilizante goma xantana, conservador 

ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, 

corante páprica, aromatizante e antioxidantes 

ácido cítrico, bht e bha. Não contém glúten. 

Embalagem com 500 g. 

Und. 1.430 6,88 9.838,40 0,14 - 

258 

Mamão especificação : 50 % maduro 50 % verde, 

com casca firme, não ter rachaduras, partes 

escuras ou machucados, nem picada de insetos 

Quilo 1.930 6,00 11.580,00 0,12 - 

259 

Fruta in natura, tipo manga especificação : 

espécie tommy, para aplicação alimentar. 

Características: boa qualidade, tamanho e 

coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido, com polpa intacta e firme. 

Acondicionado em embalagem plástica, flexível, 

atóxica, resistente, transparentes e embalagem 

secundária de papelão. 

Quilo 60 11,16 669,60 0,22 - 

260 
Maxixe especificação : tipo: regional, fresco, 

livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
Quilo 210 7,75 1.627,50 0,16 - 
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parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvido e 

maduro, firme e intacto. 

261 

Melancia especificação : fresca, cor amarela 

esverdeada, com aspecto, cheiro e sabor próprio, 

com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos 

físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente, livre de resíduos 

de fertilizantes, devendo ser prioritariamente 

orgânicos e/ou agroecológicos. 

Quilo 2.150 6,00 12.900,00 0,12 - 

262 

Melão: especificação : inteiros, sem fungos, sem 

buracos, sem manchas. Aspecto globoso, cor 

amarela, insento de enfermidades boa qualidade, 

livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, 

parasitas e larvas, sem lesões de origem físicas 

ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte. 

Quilo 2.460 5,70 14.022,00 0,11 - 

263 

Milharina polenta especificação : milharina 

polenta: farinha de milho flocado enriquecido 

com ferro e ácido fólico (vitamina b9) amarelo, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios com 

ausência de uminade, fermentação, ranço, 

embalagem de  1k.g 

Und. 1.900 3,16 6.004,00 0,06 - 

264 

Milho branco especificação : triturado, para 

mungunzá, tipo 1. Apresentação em embalagens 

de 500 g, que deve constar externamente os 

dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de 

fabricação, data de validade, quantidade do 

produto e atender as especificações técnicas dos 

órgãos de vigilância sanitária em legislação 

vigente. O produto não deve apresentar manchas 

escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas. 

Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 

data de entrega. 

Quilo 300 6,71 2.013,00 0,13 - 

265 

Milho para pipoca especificação : tipo pipoca, de 

primeira qualidade, beneficiado, polido, isento 

de sujidades, parasitas e larvas. 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  6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na Und.. PCT. de 500   

g. 

Quilo 610 6,78 4.135,80 0,14 - 

266 

Milho verde em conserva kg especificação : 

ingredientes:milho,água e sal,sem 

conservantes.embalagem longa vida,deve estar 

intacta,resistente,vedada hermeticamente,com 

peso liquido de 28 g.prazo de validade mínimo  2 

anos a contar da data de entrega. 

Quilo 200 5,56 1.112,00 0,11 - 

267 
Molho de pimenta vermelho litro especificação : 

embalagem plástica contendo no mínimo 150 ml, 
Litro 175 2,60 455,00 0,05 - 
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com identificação do produto e prazo de validade 

mínimo de  6 meses do dia da entrega. 

268 

Molho inglês litro especificação : com aspecto 

cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, 

parasitas e larvas, acondicionado em embalagem 

pet com 900 ml. Íntegro, atóxico, resistente, 

vedado hermeticamente, limpo. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de fabricação, 

data de validade, quantidade do produto e atender 

as especificações técnicas dos órgãos de 

vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo 

de validade de no mínimo 6 meses a partir da 

entrega do produto. 

Litro 295 21,12 6.230,40 0,42 - 

269 

Molho shoyo especificação : de soja,embalagem 

contendo 150 ml,com identificação do produto e 

prazo de validade. 

Litro 55 3,49 191,95 0,07 - 

270 

Mostarda especificação : 

mostarda,açúcar,sal,amido 

modificado,conservador ácido sórbico,aroma 

natural de mostarda.o produto a ser entregue 

deverá estar identificado na embalagem,devendo 

constar rotulagem de acordo com a legislação 

vigente.prazo mínimo de validade de  6 meses e 

data de fabricação de até 3  dias.em embalagens 

de 170  a 200  g. 

Quilo 35 19,50 682,50 0,39 - 

271 Néctar de frutas sabor variados Und. 1.415 2,43 3.438,45 0,05 - 

272 Óleo de soja 900 ml Und. 8.676 9,37 81.294,12 0,19 - 

273 

Orégano especificação : condimentos de folhas 

desidratadas,isento de sujidades e contaminações 

parasitárias.embalagem de 15g. 

Quilo 35 20,00 700,00 0,40 - 

274 

Ovos brancos / vermelho especificação : 

embalagem de 1 kg, sendo 21,5  gr cada 

bombom: recheio de creme de leite e castanha de 

caju com cobertura de chocolate.+ 

Cartel

a 
2.450 16,00 39.200,00 0,32 - 

275 

Palmito de açaí especificação : simples,vidro 

contendo 300  g, com identificação do produto e 

prazo de validade. 

Quilo 40 56,33 2.253,20 1,13 - 

276 

Panetone especificação : panetone com frutas 

cristalizados, 500  g. embalado 

individualmente,com rótulo contendo todas as 

informações nutricionais,assim como data de 

fabricação e validade. 

Und. 6.800 9,63 65.484,00 0,19 - 

277 

Pão bisnaguinha especificação : PCT. com 300  

g, com identificação do produto e prazo de 

validade. 

PCT. 650 9,50 6.175,00 0,19 - 

278 

Pão de  forma especificação : farinha de trigo 

enriquecida com ferro,fermento, sal, óleo, cor do 

miolo levemente creme,casca cor dourada e 

brilhante, tamanho uniforme.embalagem de saco 

plástico contendo data de fabricação,validade e 

informações nutricionais. 

Und. 3.796 6,50 24.674,00 0,13 - 
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279 

Pão de queijo congelado especificação : Und. de 

500  g,com identificação do produto e prazo de 

validade. 

Quilo 400 26,50 10.600,00 0,53 - 

280 

Pão para hambúrguer 90 g especificação : sem 

gergelim,embalagem em saco de polietileno 

vedado,tendo especificado na embalagem o 

nome do fornecedor,data de fabricação e prazo 

de validade.PCT. com 6 Und.s. 

Und. 3.000 6,66 19.980,00 0,13 - 

281 

Pão tipo hot dog especificação : peso de 50 g 

cada Und.,do tipo brioche,preparado a partir de 

matérias primas sãs,de primeira 

qualidade,isentas de matérias terrosas e parasitas 

e em perfeito estado de conservação.será 

rejeitado o pão queimado ou mal cozido,com 

odor e sabor desagradável,presença de fungos e 

não será permitida a adição de farelos e de 

corantes de qualquer natureza em sua 

confecção.isento de parasitas,sujidades,larvas e 

material estranho.acondicionado em embalagem 

de polietileno resistente e atóxico com 1  Und.s 

cada.contendo na embalagem a identificação do 

produto,marca do fabricante,prazo de 

validade,data de embalagem,peso 

líquido.validade mínima de  5 dias a contar no ato 

da entrega. 

Und. 6.500 0,80 5.200,00 0,02 - 

282 
Papel filme de pvc resistente especificação : para 

proteção de alimentos,rolo de 28cm x 30  m. 
Und. 654 5,62 3.675,48 0,11 - 

283 

Pé suíno especificação : salgado,de primeira 

qualidade,embalagem em saco plástico 

transparentes,atóxico,com identificação do 

produto e prazo de validade. 

Quilo 210 26,66 5.598,60 0,53 - 

284 

Peito de frango sem osso especificação : cortado 

em fatias(filé),sem 

pele,congelado.embalagem:deve estar 

intacta,polietileno,transparente,atóxica,contendo  

1kg.na embalagem deve conter as seguintes 

informações:identificação da empresa,peso,data 

de processamento e data de 

validade,identificação do tipo de carne,carimbo 

de inspeção estadual ou federal.prazo de validade 

mínimo  3 meses a contar a partir da data de 

entrega.apresaentar em anexo a 

proposta,documentos que comprovem a inspeção 

sanitaria dos produtos fornecidos de acordo com 

a legislação vigente. 

Quilo 4.719 15,26 72.011,94 0,31 - 

285 

Pepino especificação : fresco, cor esverdeada, 

com aspecto, cheiro e sabor próprio, com polpa 

firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, 

isenta de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades, sem danos físicos e 

mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, 

de colheita recente, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser prioritamente 

orgânicos e/ou agroecológicos. 

Quilo 820 5,83 4.780,60 0,12 - 



 
 
 
 
 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS Nº 174, BAIRRO CENTRO – VITÓRIA DO XINGU/PA – FONE: (093) 3521-1479 

 

286 

Pêra fresco, cor esverdeada, com aspecto, cheiro 

e sabor próprio, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvido, isenta de 

enfermidades, parasitas e larvas, material terroso 

e sujidades, sem danos físicos e mecânicos, 

oriundos do manuseio e transporte, de colheita 

recente, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser prioritamente orgânicos e/ou 

agroecológicos. 

Quilo 200 13,50 2.700,00 0,27 - 

287 

Pernil suíno especificação :  - sem pele, cortado 

em fatias (fílé, com espessura de 2-3 cm), in 

natura, sem gordura, congelado. Com aspecto, 

cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, 

micróbios e qualquer substância nociva. 

Embalagem: deve estar intacta, polietileno, 

transparente, atóxica, contendo  1 kg. Na 

embalagem deve conter as seguintes 

informações: identificação da empresa, peso, 

data de processamento e data de validade, 

identificação do tipo de carne, carimbo de 

inspeção estadual ou federal. Prazo de validade 

mínimo  3 meses a contar a partir da data de 

entrega. Apresentar em anexo a proposta, 

documentos que comprovem a inspeção sanitária 

dos produtos fornecidos de acordo com a 

legislação vigente. 

Quilo 510 30,00 15.300,00 0,60 - 

288 

Pêssego em calda especificação : pêssego em 

calda - preparado com frutas maduras, sãs, 

limpas, em metades com consistência própria, 

sem caroço. Frutas com cor, cheiro e sabor 

característico. Embalagem: lata de folha de 

flandres com 400  g, em perfeito estado de 

conservação, as latas não poderão estar 

amassadas. Prazo de validade mínimo 12 meses 

a contar a partir da data de fabricação 

Lata 60 9,83 589,80 0,20 - 

289 

Pimenta de cheiro especificação : pimenta de 

cheiro, in natura, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Com 

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Quilo 530 14,66 7.769,80 0,29 - 

290 

Pimenta do reinio 60 g especificação : pimenta 

do reino - embalagem contendo 60 g, com 

identificação do produto e prazo de validade 

Quilo 34 81,67 2.776,78 1,63 - 

291 

Pimentão verde  cor vermelho brilhante, fresco, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

Quilo 630 9,50 5.985,00 0,19 - 

292 

Pimentão vermelho especificação : pimentão 

vermelho - cor vermelho brilhante, fresco, 

procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de 

lesões de origem física, mecânica ou biológica 

Quilo 630 12,16 7.660,80 0,24 - 
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matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

293 
Pirulito sortido especificação : embalagem de 

1kg 
PCT. 570 9,57 5.454,90 0,19 - 

294 

Pó para gelatina sabores variados especificação : 

pó para gelatina sabor variados - as embalagem 

individuais devem estar em bom estado de 

conservação e livre de sujeiras e reembaladas por 

caixa de papelão integrada. Caixas com 36 meses 

a parte da entrega do produto.com 30  gramas 

Und. 940 2,83 2.660,20 0,06 - 

295 

Polpa de caju (kg) especificação : polpa caju (kg) 

-- classificação/ características gerais: polpa de 

caju obtida por frutos de excelente qualidade, não 

fermentado, não diluído, isento de corantes e 

conservantes. Deverá sofrer processo 

tecnológico adequado para conservação de suas 

propriedades, sem adição de açúcar. Congelado 

em PCT.s de 1kg. Deverá possuir rotulagem de 

acordo com legislação vigente. Declarar marca e 

apresentar  1 amostra na menor embalagem 

original. 

Quilo 860 17,50 15.050,00 0,35 - 

296 

Polpa de fruta congelada sabor cacau 

especificação : polpa de fruta congelada sabor 

cacau: produto obtido aparti da fruta, conteudo 

liquido, pasteurizado, sem adição de açucar. 

Ausente de substancias estranhas. Produto 

congelado, não fermentado e sem conservantes. 

Embalagem plástica, trasnparente contendo 1 kg 

cada. 

Quilo 750 17,00 12.750,00 0,34 - 

297 Polpa de fruta congelada sabor cajá Quilo 750 17,50 13.125,00 0,35 - 

298 

Polpa de fruta congelada sabor goiaba: produto 

obtido aparti da fruta, conteudo liquido, 

pasteurizado, sem adição de açucar. Ausente de 

substancia estranhas. Produto congelado, não 

permetido e sem conservantes. Embalagem 

plástica, transparente contendo 1 kg cada. 

Quilo 750 17,50 13.125,00 0,35 - 

299 

Polpa de fruta congelada sabor graviola; 

maracujá  produto obtido aparti da fruta, 

conteudo liquido, pasteurizado, sem adição de 

açucar. Ausente de substancia estranhas. Produto 

congelado, não permetido e sem conservantes. 

Embalagem plástica, transparente contendo 1 kg 

cada. 

Quilo 750 17,50 13.125,00 0,35 - 

300 

Polpa de fruta congelada sabor taperebá, produto 

obtido aparti da fruta, conteudo liquido, 

pasteurizado, sem adição de açucar. Ausente de 

substancias estranhas. Produto congelado, não 

fermentado e sem conservantes. Embalagem 

plástica, trasnparente contendo 1 kg cada. 

Quilo 800 17,50 14.000,00 0,35 - 

301 

Polvilho doce hidratado especificação : polvilho 

doce hidratado - grupo fécula da mandioca, tipo1. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 

Quilo 685 8,50 5.822,50 0,17 - 
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500  g, 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 12 (doze) meses, a contar da 

data de entrega 

302 

Presunto cozido especificação : presunto cozido, 

sem gordura, peça inteira, baixo teor de sódio, 

embalagem com identificação do produto e prazo 

de validade. 

Quilo 520 25,50 13.260,00 0,51 - 

303 

Presunto fatiado especificação : presunto fatiado 

- sem capa de gordura o produto deverá ser 

obtido a partir de pernil suíno, sal, açúcar, 

especiarias, conservantes e estabilizantes de 

acordo com a legislação vigente. Ser livre de 

ossos quebrados, cartilagem, queimadura por 

congelamento, bolores, limo na superfície, com 

coloração normal, livre de parasitas e de qualquer 

substância contaminante. Não serão permitidas 

embalagens danificadas. Prazo de validade 

mínimo de 6 meses 

Quilo 1.740 25,50 44.370,00 0,51 - 

304 

Proteína  texturizada de soja especificação : 

proteína texturizada de soja, acondicionado em 

embalagem resistente de polietileno atóxico, 

contendo 400 g, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Isenta de sujidades, parasitas, larvas e 

material estranho. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega 

Quilo 1.310 16,83 22.047,30 0,34 - 

305 

Queijo mussarela fatiado especificação : queijo 

fatiado - tipo mussarelam, produto elaborado 

unicamente com leite de vaca, provenientes de 

animais sadios, com formato de paralelepípedo. 

A crosta deverá ser fina ou não formada; a 

consistência semidura, rígida e a textura fechada 

indicando nenhuma fermentação. Processado em 

condições higiênicas sanitárias 

Quilo 1.620 30,33 49.134,60 0,61 - 

306 

Queijo minas frescal especificação : queijo minas 

frescal, tradicional, de primeira qualidade, 

embalagem de 300  g com identificação do 

produto e prazo de validade 

Quilo 310 27,50 8.525,00 0,55 - 

307 

Queijo minas ralado meia cura especificação : 

queijo minas ralado meia cura - qualidade 

padrão, embalado a vácuo, embalagem contendo 

400  g, com identificação do produto e prazo de 

validade 

Quilo 110 30,00 3.300,00 0,60 - 

308 

Rabo suíno especificação : rabo suíno - salgado, 

de primeira qualidade, embalagem em saco 

plástico transparente, atóxico, com identificação 

do produto e prazo de validade 

Quilo 210 29,33 6.159,30 0,59 - 

309 

Refrigerante sabor cola especificação : 

refrigerante de cola (2l): classificação/ 

características gerais: produto contendo como 

Fardo 1.160 43,00 49.880,00 0,86 - 
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ingredientes básicos: água gaseificada, açúcar, 

noz de cola, cafeína, corante, acidulante e aroma 

natural, acondicionado em garrafas plásticas com  

2l. Prazo de validade de 6 meses e data de 

fabricação de 30  dias. Declarar e apresentar  1 

amostra na menor embalagem original. 

310 

Refrigerante sabor guaraná especificação : 

refrigerante de guaraná (2l): classificação/ 

características gerais: produto contendo como 

ingredientes básicos: água gaseificada, açúcar, 

extrato de guaraná, corante, acidulante e aroma 

natural, acondicionado em garrafas plásticas com  

2litros. Prazo de validade de 6 meses e data de 

fabricação de 30  dias. Declarar e apresentar  1 

amostra na menor embalagem original 

Fardo 1.070 35,50 37.985,00 0,71 - 

311 

Refrigerante sabor laranja especificação : 

refrigerante de laranja (2l): classificação/ 

características gerais: produto contendo como 

ingredientes básicos: água gaseificada, açúcar, 

extrato de laranja, corante, acidulante e aroma 

natural, acondicionado em garrafas plásticas com  

2l. Prazo de validade de 6 meses e data de 

fabricação de 30  dias. Declarar e apresentar  1 

amostra na menor embalagem original 

Fardo 1.050 35,50 37.275,00 0,71 - 

312 

Refrigerante sabor uva especificação : 

refrigerante de uva (2l): classificação/ 

características gerais: produto contendo como 

ingredientes básicos: água gaseificada, açúcar, 

extrato de uva, corante, acidulante e aroma 

natural, acondicionado em garrafas plásticas com  

2 litros. Prazo de validade de 6 meses e data de 

fabricação de 30  dias. Declarar e apresentar  1 

amostra na menor embalagem original 

Fardo 1.050 35,50 37.275,00 0,71 - 

313 

Repolho branco especificação : repolho branco - 

in natura extra, fresco, firme, odor característico. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

Quilo 1.490 5,33 7.941,70 0,11 - 

314 

Repolho roxo especificação : repolho roxo - in 

natura extra, fresco, firme, odor característico. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

Quilo 1.250 5,33 6.662,50 0,11 - 

315 

Requeijão cremoso especificação : requeijão 

cremoso - embalagem contendo 25 g, com 

identificação do produto e prazo de validade 

Quilo 220 38,33 8.432,60 0,77 - 

316 

Sal iodado refinado especificação : sal - refinado, 

iodado, 1ª qualidade, não deve apresentar 

sujidades, misturas inadequadas ao produto. 

Embalagem: deve estar intacta, acondicionado 

em PCT.s de polietileno transparente, atóxica, 

com capacidade de 1 kg. Prazo de validade 

Quilo 1.509 1,67 2.520,03 0,03 - 
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mínimo 12 meses a contar a partir da data de 

entrega. 

317 

Sal grosso para churrasco especificação : sal 

grosso para churrasco - ingredientes: sal grosso 

tipo 1, iodato de potássio e antiumectante 

ferrocianeto de sódio. Embalagem  1 kg. Não 

contém glúten. Identificação do produto e prazo 

de validade 

Quilo 70 3,73 261,10 0,07 - 

318 

Salsicha de carne/frango especificação : salsicha 

de carne/frango - produto processado somente 

com carnes de frango, congelada, contendo  2 % 

de amido, isenta de pimenta, corantes artificiais, 

cartilagens, ossos e granulações. A) nitrito de 

potássio ou de sódio: máximo de  , 2%, quando 

usados isoladamente ou combinados: b) nitrito de 

potássio ou de sódio, associados ou não: máximo 

de 0  , 5%. C) cloreto de sódio: máximo 2%. O 

produto não deverá apresentar superfície úmida, 

pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de 

consistência anormal, com indícios de 

fermentação pútrida. O produto deve estar de 

acordo com a nta-3 do decreto estadual nº12486 

de 2 /1 /78. Deverá estar congelado e 

transportado em veículo com temperatura de - 

8ºc ou inferior, assegurando que o produto se 

mantenha congelado durante o transporte 

Quilo 1.250 15,66 19.575,00 0,31 - 

319 

Sardinhas especificação : sardinhas - sardinhas 

ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada 

com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, 

imersa em óleo comestível. Ingredientes: 

sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), 

óleo comestível e sal. Embalagem: em lata com 

revestimento interno apropriado, vedada, isento 

de ferrugens e substâncias nocivas, com peso 

líquido de 125g. Na embalagem deve conter as 

seguintes informações: identificação da empresa, 

peso, data de validade, carimbo de inspeção 

estadual ou federal. 

Lata 520 4,23 2.199,60 0,08 - 

320 

Seleta de legumes especificação : seleta de 

legumes - ingredientes: ervilha, batata, cenoura e 

salmoura (água e sal). Embalagem: longa vida, 

deve estar intacta, resistente, vedada 

hermeticamente, contendo 200 g do produto. 

Prazo de validade mínimo 23 meses a contar a 

partir da data de entrega 

Lata 2.310 3,73 8.616,30 0,07 - 

321 

Suco concentrado sabor abacaxi especificação : 

suco concentrado sabor abacaxi - envasado em 

garrafa de polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 500 ml, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega. 

Garra

fa 
1.120 10,33 11.569,60 0,21 - 
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Suco concentrado sabor acerola especificação : 

suco concentrado sabor acerola - envasado em 

garrafa de polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 500 ml, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega. 

Garra

fa 
1.120 13,00 14.560,00 0,26 - 

323 

Suco concentrado sabor caju especificação : suco 

concentrado sabor caju - envasado em garrafa de 

polietileno atóxica resistente transparente, 

contendo 500 ml, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega. 

Garra

fa 
1.120 8,66 9.699,20 0,17 - 

324 

Suco concentrado sabor goiaba especificação : 

suco concentrado sabor goiaba - envasado em 

garrafa de polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 500 ml, com identificação 

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação 

e validade. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega 

Garra

fa 
1.120 11,66 13.059,20 0,23 - 

325 

Suco concentrado sabor maracujá especificação : 

suco concentrado sabor maracujá - envasado em 

garrafa de polietileno atóxica resistente 

transparente, contendo 500  ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Validade mínima 

de 12 meses a contar da data de entrega 

Garra

fa 
1.120 16,00 17.920,00 0,32 - 

326 

Tangerina especificação : tangerina - de 

primeira, in natura, 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 

Quilo 210 8,86 1.860,60 0,18 - 

327 

Tapioca granulada especificação : tapioca 

granulada - tipo farinha de tapioca, isenta de 

matéria terrosa e parasita. Não podendo 

apresentar umidade, fermentação ou ranço. 

Acondicionada em embalagem de polietileno 

atóxico, contendo 200 g, 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  6 (seis) 

meses a contar da data de entrega. 

Quilo 1.510 13,00 19.630,00 0,26 - 

328 

Tempero completo sem  pimenta especificação : 

tempero completo - sem pimenta, com alho, sal, 

orégano, manjericão, salsa, coentro, cebola, 

alecrim e louro, desidratados e moídos, 

embalagem plástica, tipo pote contendo 300 g, 

Quilo 275 10,91 3.000,25 0,22 - 
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prazo mínimo de validade de  6 meses a partir da 

data de entrega 

329 

Tomate especificação : tomate - procedente de 

espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e 

firme, coloração uniforme, casca lisa e firme. 

Isento de lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de 

enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

Quilo 2.315 6,83 15.811,45 0,14 - 

330 

Uva rubi especificação : uva rubi - de primeira, 

in natura, 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 

Quilo 100 17,00 1.700,00 0,34 - 

331 

Uva verde especificação : uva verde - de 

primeira, in natura, 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. 

Quilo 120 19,33 2.319,60 0,39 - 

332 

Uvas passas sem sementes especificação : uvas 

passas sem sementes - embalagem contendo 100  

g com identificação, com identificação do 

produto e data de validade 

Quilo 60 23,75 1.425,00 0,48 - 

333 

Vinagre (750 ml) especificação : vinagre - 

envasado em garrafa de polietileno atóxica 

resistente transparente, contendo 750  ml, com 

identificação na embalagem (rótulo) dos 

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, 

data de fabricação e validade. Validade mínima 

de 12 meses a contar da data de entrega 

Und 2.720 5,63 15.313,60 0,11 - 

334 

Massa para lasanha especificação : massa para 

lasanha - características gerais: sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina 

b9), ovos e corantes naturais (urucum e 

cúrcuma), tipo lasanha, massa pré-assada em 

PCT.s com 500  g. Prazo de validade de 6 meses 

e data de fabricação de até 30  dias. 

Quilo 520 11,66 6.063,20 0,23 - 

335 

Desodorizador de ambiente especificação : em 

spray, essências diversas,formato 

cilíndrico,embalagem com no mínimo 400 ml 

Und. 560 10,93 6.120,80 0,22 - 

336 

Cera liquida incolor 1litro  especificação : a base 

de alcalinizante, resina álcalisolúvel e 

amulgadores (1litro) 

Und. 3.450 4,92 16.974,00 0,10 - 

337 

Pedra sanitária - 25g especificação : prazo de 

validade mínima de 12 meses a contar da data de 

entrega 

Und. 2.300 2,32 5.336,00 0,05 - 

338 

Flanela 30 x50 cm especificação : flanela para 

limpeza,material 100 % 

algodão,embainhadas,medidas (28x35)cm de 

largura (4 x60 )cm de comprimento,cujo algodão 

seja puro com processo de dupla felpagem de 

modo a oferecer maior acabamento ao produto. 

Und. 860 5,16 4.437,60 0,10 - 
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339 

Guardanapo de papel especificação : guardanapo 

de papel: não reciclado, folha dupla, 100 % 

celulose, não perecível, com alta capacidade de 

absorção, medindo aproximadamente 32 x 32 cm 

(aceitar-se-ao variacoes de +/- 2cm nas medidas). 

PCT. com 50  Und.s 

PCT. 2.090 3,33 6.959,70 0,07 - 

340 
Pano de prato 65x4 cm especificação : tecido 100 

% algodão 
Und. 4.600 5,66 26.036,00 0,11 - 

341 

Lixeira de plástico 60  litros especificação : 

lixeira de plástico 60  litros: lixeira 

confeccionada em plástico resistente; com alças 

laterais e capacidade para 60  litros sistema de 

acionamento de pedal; lavável. Espessura da 

parede superior a 1,5mm. 

Und. 360 92,50 33.300,00 1,85 - 

342 

Lixeira de plástico de 2 lts especificação : lixeira 

de plástico de 2 lts lixeira confeccionada em 

plástico resistente com alças laterais para 2  litros 

sistema de acionamento de papel lavavel 

espessura da parede superior a 1,5mm 

Und. 354 8,50 3.009,00 0,17 - 

343 

Caixa plástica 24 litros especificação : fechadas 

com tampa, para mantimentos /alimentos, em 

polipropileno virgem, atóxico para alimentos, 

incolor, empilhável, com tampa do mesmo 

material e com trava, altura 15  mm, largura 27  

mm e comprimento 4   mm. 

Und. 140 38,00 5.320,00 0,76 - 

344 

Caixa térmica 80  litros especificação : com 

tampa, alta densidade, o que garante o maior 

isolamento térmico e durabilidade , produzidas 

com matérias prima especial garantindo maior 

impermeabilidade do produto, evitando 

vazamento indesejáveis. 

Und. 82 250,00 20.500,00 5,00 - 

345 
Cuscuzeira especificação : alumínio capacidade 

para 6 litros 
Und. 35 48,00 1.680,00 0,96 - 

346 Jarra de vidro 5 litros Und. 57 53,00 3.021,00 1,06 - 

347 Prato em porcelana fundo Und. 400 8,00 3.200,00 0,16 - 

348 

Bota de pvc especificação : indicada para evitar 

contato com produtos químicos e umidade. 

Vários tamanhos(36 ao 40 ) 

Par 2.805 45,66 128.076,30 0,91 - 

349 

Pá coleta de lixo especificação : produto com 

base galvanizada e côncava, medindo 21cmx20 

cm com cabo de madeira,medindo 50 cm 

Und. 200 32,00 6.400,00 0,64 - 

350 Rodo pequeno Und. 403 13,75 5.541,25 0,28 - 

351 

Faca para cortar carne especificação : em inox, 

tamanho grande, nº 8', com cabo de polipropileno 

branco. 

Und. 92 16,66 1.532,72 0,33 - 

352 

Luva : confeccionada em látex, sem adição de 

pigmentação, portanto apresentada na cor 

natural, não estéril modelagem ambidestra,  com 

ou sem pó absorvível(talco),descartável após um 

uso. caixa com 100   Und.. Tam.M. 

Und. 603 466,16 281.094,48 9,32 - 

353 
Naftalina 50 gr especificação : data da 

embalamento não superior a 30  dias. 
PCT. 1.200 4,21 5.052,00 0,08 - 
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354 

Palito especificação : material de madeira, 

formato roliço, comprimento 23cm, aplicação 

espetinho carne churrasco. Embalagem com 50  

Und.. 

Und. 100 4,13 413,00 0,08 - 

355 

Papel toalha  (fardo contendo  6 rolos) 

especificação : com 100  % de celulose virgem. 

fardo contendo 6 rolos de 2 cm x 2  m. 

Und. 2.150 53,46 114.939,00 1,07 - 

356 
Peneira para farinha especificação : tela de 

arame, alça de madeira com 3 cm de diâmetro. 
Und. 20 25,00 500,00 0,50 - 

357 Panela de pressão 4,5 litros Und. 67 63,00 4.221,00 1,26 - 

358 

Panela de pressão 12 litros especificação : com 

tampa externa,com maderno sistema de válvula 

de segurança, sistema de fechamento moderno e 

com total segurança.produto de 1ª linha aprovado 

pelo inmetro. 

Und. 55 171,25 9.418,75 3,43 - 

359 

Jarra de vidro 1,5 litro especificação : para água 

capacidade de 1,5 litros. Toda em vidro resistente 

e transparente (alça em vidro) 

Und. 50 20,00 1.000,00 0,40 - 

360 

Pote plástico especificação : para por açúcar - 

com capacidade para 2kg; pote com tampa 

rosqueável e material resistente com pouca 

flexibilidade. 

Und. 50 10,13 506,50 0,20 - 

361 

Pote plástico café especificação : para por café - 

com capacidade para 1kg; pote com tampa 

rosqueável e material resistente com pouca 

flexibilidade. 

Und. 60 8,50 510,00 0,17 - 

362 
Pote plástico alimentos especificação : de 

plástico,alto,com tampa,capacidade 6,5 litros 
Und. 81 19,50 1.579,50 0,39 - 

363 

Tábua para cortar carnes especificação : em 

polietileno, na cor branca,com bordas 

arredondadas. Tamanho 1,5x3 x5 cm 

Und. 75 25,50 1.912,50 0,51 - 

364 
Arroz, tipo 1 em PCT. de 5 kg especificação : 

arroz branco 
PCT. 7.940 28,87 229.227,80 0,58 - 

365 

Açúcar.. 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  

,3%p/p, sem fermentação, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou 

vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros 

hermeticamente fechados contendo  2 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  6 meses a partir 

da data da entrega na Und. requisitante cor clara, 

sem umidade e sem sujidades, PCT. com 2kg, e 

fardo com até 30  kg. 

Und. 6.520 6,45 42.054,00 0,13 - 

366 

Café em pó 500 gr embalado a vácuo 

especificação : moagem fina, embalagem tipo 

tijolo.embalagem de 500 g 

Und. 10.704 7,13 76.319,52 0,14 - 
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367 

Leite condensado: especificação : leite 

condensado: embalagem contendo 395g com 

identificação do produto, marca e fabricante, 

Und. 656 6,31 4.139,36 0,13 - 

368 

Extrato de tomate. Especificação : obtido da 

polpa de tomate por processo tecnológico com no 

mínimo 6% de sólidos solúveis naturais, 

preparado com frutos maduros selecionados, sem 

pele,sem sementes, contendo açúcar. Com 

aspecto de massa homogeneizada,isento de 

sujidades e fermentações,cor,cheiro e sabor 

caracteristica.34 g 

Und. 2.100 3,73 7.833,00 0,07 - 

369 

Vinagre de  álcool 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 750 ml com 

tampa inviolável, hermeticamente fechado. 

Und. 2.700 3,88 10.476,00 0,08 - 

370 

Ovos de galinha cartela especificação : tamanho 

médio livre de rachaduras e sujidades, com peso 

liquido unitário de aproximadamente 50 g; 

organizados em bandejas, embalados e rotulados 

com data de validade, com identificação do nome 

e endereço do fornecedor. Registro no mapa. 

(bandeja c/30  und armazenado em caixa de 

papelão). 

Cartel

a 
1.325 16,66 22.074,50 0,33 - 

371 

Refrigerante guaraná   2 litro especificação : 

refrigerante pet sabor guaraná, tendo como 

ingredientes básicos agua gaseificada, açúcar, 

aroma sintético artificial, semente de guaraná  , 

2%. Embalagem de 2  litros, contendo 

identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade. 

Und. 500 6,62 3.310,00 0,13 - 

372 

Refrigerante  laranja 2 lt especificação : 

refrigerante pet sabor laranja de baixa caloria, 

não alcoólico, tendo como ingredientes básicos 

água gaseificada, ciclamato, sacarina, 1 % de 

sucos naturais e aditivos. Embalagem de 2 litros, 

contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade. 

Und. 500 6,62 3.310,00 0,13 - 

373 

Farinha de trigo sem fermento especificação: 

especificação: especial sem fermento,embalada 

em saco transparente,limpo,não violados e 

resistente,contendo dados de 

identificação,procedência,informações 

nutricionais,lote peso liquido. Pct  1kg. 

Quilo 800 5,05 4.040,00 0,10 - 

374 

Bolacha wafer - baunilha especificação : PCT. 

com 150  gramas. Com identificação do 

produto,marca do fabricante,data de fabricação e 

validade - sabor baunilha 

Und. 200 2,41 482,00 0,05 - 

375 

Bolacha wafer - chocolate especificação : PCT. 

com 150  gramas. Com identificação do 

produto,marca do fabricante,data de fabricação e 

validade - sabor chocolate 

Und. 250 2,41 602,50 0,05 - 
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Bolacha wafer - morango especificação : PCT. 

com 150  gramas. Com identificação do 

produto,marca do fabricante,data de fabricação e 

validade - sabor morango. 

Und. 250 2,41 602,50 0,05 - 

377 

Fubá de milho especificação : flocos de milho pré 

- cozido, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios com ausência de umidade, 

fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas 

e larvas. Embalagem de 5  g. 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  5 (cinco) meses a 

partir da data de entrega na Und. requisitante. 

PCT. 350 3,00 1.050,00 0,06 - 

378 
Biscoito tipo rosquinha de coco, embalagem com 

500gr. 
Und. 3.060 7,86 24.051,60 0,16 - 

379 

Aveia em flocos finos especificação : aveia em 

flocos fino: acondicionado em embalgem 

resistente de polietileno atóxico contendo 25 g, 

com identficação na embalagem 

Und. 1.350 4,23 5.710,50 0,08 - 

380 

Barra de cereal sabor avelã,castanha e chocolate 

- 2 gm. Especificação : em embalagem primária 

individual de filme de poliéster 

metalizado,pesando no mínimo 2o 

gramas,resistente e atóxica,com prazo de 

validade e lote indeléveis 

Und. 1.610 4,70 7.567,00 0,09 - 

381 

Goiabada especificação : tipo cascão, com 

características sensoriais típicas do produto em 

bom estado de conservação, íntegras, livres de 

sujidades e validade mínima de 1 (um) 

ano.embalagens de 60  g. 

Und. 150 15,00 2.250,00 0,30 - 

382 

Bala - jujuba especificação : tipo goma jujuba, 

em embalagem PCT. de 500  gramas, contendo a 

identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade. 

Und. 50 13,50 675,00 0,27 - 

383 

Bombom especificação : produto de primeira 

qualidade constituido por massa de chocolate ou 

por um núcleo formado de recheios diversos, 

elaborados com frutas,pedaços de frutas, 

sementes 

oleaginosas,açícar,leite,manteiga,cacau,licores e 

outras substâncias alimentícias,recoberto por 

uma camada de chocolate ou 

açúcar.acondicionado em embalagem plástica de 

1kg contendo 48 Und.. 

PCT. 230 41,50 9.545,00 0,83 - 

384 
Bala sortidas especificação : dura,PCT. com 1kg 

sabor hortelã 
PCT. 100 7,47 747,00 0,15 - 

385 
Cenoura especificação : especial de primeira, 

sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de 
Quilo 1.300 5,63 7.319,00 0,11 - 
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origem física ou mecânica sem rachaduras e 

cortes com tamanho e coloração uniforme. 

Devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia 

contendo 2kg 

386 

Fruta in natura, tipo maçã 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. 

Quilo 1.000 10,16 10.160,00 0,20 - 

387 

Fruta in natura, tipo abacate especificação : de 

boa qualidade, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, tamanho e coloração uniforme, bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme e 

intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte, acondicionado em 

caixa pesando aproximadamente 8 kg. 

Quilo 150 11,33 1.699,50 0,23 - 

388 

Fruta in natura, tipo abacaxi especificação : de 

boa qualidade, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, tamanho e coloração uniforme, bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme e 

intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte, acondicionado em 

caixa pesando aproximadamente 8 kg. 

Quilo 200 4,25 850,00 0,09 - 

389 

Legume in natura, tipo abóbora especificação : 

tipo leite, de primeira, ótima qualidade, tamanho 

e coloração uniformes, isenta de enfermidades 

material terroso, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos de manuseio e transporte, pesando 

aproximadamente 1 kg. 

Quilo 200 4,20 840,00 0,08 - 

390 

Legume in natura, tipo couve especificação : 

fresca, de primeira, de tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de 

qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades 

material terroso e umidade externa anormal, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte, acondicionados em embalagem 

adequada, e maços pesando aproximadamente 

100  g. 

Maço

s 
150 2,80 420,00 0,06 - 

391 

Fruta in natura, tipo melão especificação : 

redonda, graúda, de primeira qualidade, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 

madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 

1 a 3 kg cada Und.. 

Quilo 120 5,66 679,20 0,11 - 

392 

Legume in natura, tipo pepino especificação : de 

boa qualidade, inteiros, sem fungos, sem 

buracos, sem manchas. Aspecto globoso, cor 

característica, de polpa firme e intacta, isento de 

enfermidades, livres de resíduos de fertilizantes, 

sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem 

física ou mecânica oriunda de manuseio ou 

Quilo 20 4,93 98,60 0,10 - 
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transporte, acondicionado em sacos plásticos por 

quilo. 

393 

Legume in natura, tipo pimentão verde 

especificação : de boa qualidade, inteiros, sem 

fungos, sem buracos, sem manchas. Aspecto 

globoso, cor verde, classificada como legume, 

graúda, de polpa firme e intacta, isento de 

enfermidades, 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. 

Quilo 20 9,80 196,00 0,20 - 

394 

Legume in natura, tipo pimentão vermelho 

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, 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. 

Quilo 15 11,66 174,90 0,23 - 

395 

Legume in natura, tipo pimenta de cheiro 

especificação : de boa qualidade, inteiros, sem 

fungos, sem buracos, sem manchas. Aspecto 

globoso, cor amarela, 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 

gramas. 

Quilo 20 16,00 320,00 0,32 - 

396 

Fruta in natura, tipo uva nacional especificação : 

de boa qualidade, em cachos inteiros, sem 

fungos, sem buracos, sem manchas. Aspecto 

característico, cor característica, isento de 

enfermidades, 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. 

Quilo 135 18,00 2.430,00 0,36 - 

397 

Fruta in natura, tipo pêra especificação : de 

primeira, in natura, 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. 

Quilo 1.420 13,33 18.928,60 0,27 - 

398 

Fruta in natura, tipo banana comprida (da terra) 

especificação : características: ser frescos, aroma 

e cor da espécie e variedade, apresentarem grau 

de maturação que lhes permita suportar a 

manipulação, transporte e conservação em 

condições adequadas para o consumo, estar livre 

de enfermidades, insetos e sujidades, não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física ou 

Quilo 1.710 7,16 12.243,60 0,14 - 
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mecânica que afete a sua aparência, não serão 

permitidos manchas ou defeitos na casca. Não 

serão permitidos manchas ou defeitos na casca. 

Embalagem: o produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica, flexível, 

atóxica, resistente, transparentes. 

399 

Fruta in natura, tipo goiaba especificação : 

espécie redonda, aplicação alimentar. 

Característica: ser frescos, ter atingido o grau 

máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e 

variedade, apresentar grau de maturação tal que 

lhes permita suportar a manipulação, transporte e 

conservação em condições adequadas para o 

consumo, estar livre de enfermidades, insetos e 

sujidades, não estar danificado por qualquer 

lesão de origem física ou mecânica que afete a 

sua aparência e a polpa. Não serão permitidos 

manchas ou defeitos na casca. 

Quilo 100 30,00 3.000,00 0,60 - 

400 

Legume in natura, tipo quiabo especificação : de 

primeira, em adequado estágio de maturação, 

consistência firme e de fácil corte, sem lesões de 

origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida. 

Quilo 250 7,16 1.790,00 0,14 - 

401 

Legume in natura, tipo alface nacional 

especificação : fresca, de primeira qualidade, de 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, 

isenta de enfermidades material terroso e 

umidade externa anormal, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

maços acondicionados em embalagem adequada. 

Maço 210 3,16 663,60 0,06 - 

402 

Suco de caju concentrado especificação : 

pasteurizado, sem corante artificiais,com 

conservação fora de refrigeração,vitaminado ou 

com vitaminas e /ou sais minerais, não contendo 

glúten,não fermentado, não alcoolico e sem 

adição de açucar. Embalagem deverá ser atóxica 

com dizeres de rotulagem data de fabricação, 

prazo de validade e registro no ms. Embalagem 

em garrafa de 500 ml 

Und. 300 4,73 1.419,00 0,09 - 

403 

Suco de manga concentrado especificação : 

pasteurizado, sem corante artificiais,com 

conservação fora de refrigeração,vitaminado ou 

com vitaminas e /ou sais minerais, não contendo 

glúten,não fermentado, não alcoólico e sem 

adição de açúcar. Embalagem deverá ser atóxica 

com dizeres de rotulagem data de fabricação, 

prazo de validade e registro no ms. Embalagem 

em garrafa de 500 ml 

Und. 350 5,83 2.040,50 0,12 - 

404 

Suco de cajá especificação : pasteurizado, sem 

corante artificiais,com conservação fora de 

refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e /ou 

sais minerais, não contendo glúten,não 

Und. 350 6,00 2.100,00 0,12 - 
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fermentado, não alcoolico e sem adição de 

açucar. Embalagem deverá ser atóxica com 

dizeres de rotulagem data de fabricação, prazo de 

validade e registro no ms. Embalagem em garrafa 

de 500  ml 

405 

Frango inteiro   congelado especificação : frango 

congelado: inteiro, semi-processado-congelado, 

acondicionado em saco de plastico polietileno 

Quilo 4.800 10,56 50.688,00 0,21 - 

406 

Salsicha especificação : hot dog, composta de 

carne de frango, fresca, c/ condimentos 

triturados, misturados e cozidos, acondicionada 

em acondicionados em sistema cry-o-vac, 

pesando aproximadamente 50 g por 

Und.,temperatura conservação 1 øc, prazo de 

validade 12  dias. 

Quilo 1.793 13,00 23.309,00 0,26 - 

407 

Frango (peito) 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. 

Quilo 3.500 14,26 49.910,00 0,29 - 

408 

Charque bovino   especificação : charque bovino: 

PCT. com 500 g, preparado com carne bovina, 

qualidade salgada, curada, seca. 

Quilo 2.460 41,33 101.671,80 0,83 - 

409 

Carne de 1ª sem osso congelada especificação : 

partes do boi: alcatra, coxão mole, contra filé, filé 

mignon, patinho, lagarto, picanha e maminha. 

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 esverdeada sem 

pardacentas odor próprio. 

Quilo 4.452 37,50 166.950,00 0,75 - 

410 

Farinha láctea 400 g   especificação : vitaminada, 

embalagem pote de polietileno ou lata de 

alumínio com 400 g. 

Lata 3.730 12,33 45.990,90 0,25 - 

411 Amaciante de roupa 2 litros Caixa 200 53,25 10.650,00 1,07 - 

412 Azeite de Olivia extra virgem 500ml Und. 10 26,25 262,50 0,52 - 

413 
Ovo da Pascoa: ovo de chocolate com recheio nº 

9. 
Und. 5.000 37,00 185.000,00 0,74 - 

414 Máscara descartável c/ elástico pct c/50 und. PCT. 200 52,50 10.500,00 1,05 - 

415 
Dispense Para Sabão Líquido/ Alcool Gel de 

parede 
Und. 200 2,70 540,00 0,05 - 

416 Desentupidor de vaso sanitário Und. 100 20,00 2.000,00 0,40 - 

417 Espanador c/cabo 40cm Und. 200 25,00 5.000,00 0,50 - 

418 
Prendedor de roupa de plástico, PCT. com 12 

Und.s 
PCT. 160 4,65 744,00 0,09 - 

419 

Removedor de sujeiras: ideal para lavar pisos, 

azulejos, cerâmicas, granilite, removendo os 

encardidos e sujeiras mais difíceis. Embalagem 

com 1 litro 

Caixa 350 79,00 27.650,00 1,58 - 
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420 Rodo 40 cm Und. 100 15,16 1.516,00 0,30 - 

421 Saco de fibra ate 50 kg Und. 250 3,72 930,00 0,07 - 

422 Tapete entoalhado Und. 100 19,50 1.950,00 0,39 - 

423 Vassoura de teto com cabo longo Und. 100 25,50 2.550,00 0,51 - 

424 Vassoura piaçava com cabo Und. 200 16,00 3.200,00 0,32 - 

425 Algodão embalagem com 20g Und. 180 7,16 1.288,80 0,14 - 

426 Antisséptico bucal 500 ml Und. 150 16,50 2.475,00 0,33 - 

427 Colonia Infantil 200 ml Und. 120 34,00 4.080,00 0,68 - 

428 Condicionador infantil 480 ml Und. 120 13,66 1.639,20 0,27 - 

429 Cotonete embalagem com 100 Und.s Und. 1.090 5,10 5.559,00 0,10 - 

430 Creme de pentear 300 ml Und. 120 11,86 1.423,20 0,24 - 

431 Creme dental infantil 300 ml Und. 1.500 11,86 17.790,00 0,24 - 

432 Creolina Und. 120 18,00 2.160,00 0,36 - 

433 Escova dental infantil cerdas macias Und. 240 8,75 2.100,00 0,18 - 

434 Escova dental infanto-juvenil cerdas macias Und. 300 7,31 2.193,00 0,15 - 

435 

Fralda infantil- tamanho eg com até 24 Und.s - 

descartavel - om cobertura externa macia e 

confortável como tecido. além do formato 

anatômico que proporciona melhor ajuste da 

fralda ao corpo do bebê, possui a fita gruda e 

desgruda, ou seja, abre e fecha quantas vezes for 

necessário sem estragar a fralda, dando proteção 

extra e evitando vazamentos por possuir supergel 

absorvente. 

PCT. 250 29,50 7.375,00 0,59 - 

436 

Fralda infantil- tamanho grande com até 80 

Und.s - Descartavel - om cobertura externa macia 

e confortável como tecido. além do formato 

anatômico que proporciona melhor ajuste da 

fralda ao corpo do bebê, possui a fita gruda e 

desgruda, ou seja, abre e fecha quantas vezes for 

necessário sem estragar a fralda, dando proteção 

extra e evitando vazamentos por possuir supergel 

absorvente. 

PCT. 250 76,50 19.125,00 1,53 - 

437 

Fralda infantil- tamanho médio com até 36 Und.s 

- descartavel - om cobertura externa macia e 

confortável como tecido. além do formato 

anatômico que proporciona melhor ajuste da 

fralda ao corpo do bebê, possui a fita gruda e 

desgruda, ou seja, abre e fecha quantas vezes for 

necessário sem estragar a fralda, dando proteção 

extra e evitando vazamentos por possuir supergel 

absorvente. 

PCT. 250 76,50 19.125,00 1,53 - 

438 

Fralda descartável infantil – tamanho P - com 

cobertura externa macia e confortável como 

tecido. além do formato anatômico que 

proporciona melhor ajuste da fralda ao corpo do 

bebê, possui a fita gruda e desgruda, ou seja, abre 

e fecha quantas vezes for necessário sem estragar 

a fralda, dando proteção extra e evitando 

vazamentos por possuir supergel absorvente. 

PCT. 100 76,50 7.650,00 1,53 - 

439 Inseticida liquido 500 ml Und. 120 11,47 1.376,40 0,23 - 

440 Lenços umidecidos - pct com 50und Und. 590 12,00 7.080,00 0,24 - 
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441 

Pulverizador manual para veneno - Pulverizador 

Manual possui capacidade de 07 Litros facil 

maniseio. Seu cinto de lado permite que você 

possa transportar. 

Und. 30 9,16 274,80 0,18 - 

442 Sabonete liquido infantil - 200ml Und. 320 9,16 2.931,20 0,18 - 

443 
Saco para embalagem transparente suporta ate 50 

kg 
Und. 600 1,83 1.098,00 0,04 - 

444 Shampoo infantil 480 ml Und. 220 12,33 2.712,60 0,25 - 

445 Talco infantil 200g Und. 130 10,16 1.320,80 0,20 - 

446 
Toalha de banho - composição 100% algodão 

contém 1 peça 1 toalha de banho 67 cm x 1,20 m 
Und. 380 24,00 9.120,00 0,48 - 

447 Toalha de rosto 100% algodão 33cm x 50cm Und. 380 18,33 6.965,40 0,37 - 

448 Veneno para inseto 20ml Und. 90 4,50 405,00 0,09 - 

449 
Desinfetante embalagem com 2 litros, caixa com 

6 Und.s 
Caixa 650 47,50 30.875,00 0,95 - 

450 Macarrão espaguete PCT. 3.000 3,43 10.290,00 0,07 - 

451 Flocão de milho 500g PCT. 1.200 2,66 3.192,00 0,05 - 

452 Macarrão com sêmola-tipo parafuso PCT. 3.000 4,85 14.550,00 0,10 - 

453 Cuscuz flocos finos-500g PCT. 840 2,56 2.150,40 0,05 - 

454 Barra de cereal, integral sabor avelâ Und. 1.200 4,80 5.760,00 0,10 - 

455 Barrra de cereal  integral sabor castanha Und. 1.200 4,80 5.760,00 0,10 - 

456 Arroz integral-PCT. de 1kg Und. 960 8,16 7.833,60 0,16 - 

457 Pó pra gelatina sabor uva Caixa 360 2,33 838,80 0,05 - 

458 Massa para mingau 400g – sabor Milho Und 720 8,00 5.760,00 0,16 - 

459 Massa pra mingau  400g - sabor Arroz Und 720 8,00 5.760,00 0,16 - 

460 Leite em pó de soja – 1kg Und 960 33,50 32.160,00 0,67 - 

461 Torrada de 250g PCT. 960 6,75 6.480,00 0,14 - 

462 
Formula infantil – Tipo ou similiar Nestlé nan 

confor 1 – 400g 
Lata 50 32,50 1.625,00 0,65 - 

463 
Formula infantil – tipo ou similar Nestlé nan 

confor 2 – 800g 
Lata 50 65,00 3.250,00 1,30 - 

464 
Formula infantil – tipo ou similar Danone 

aptamil 1 – 400g 
Lata 50 28,00 1.400,00 0,56 - 

465 
Formula infantil – tipo ou similar Danone 

aptamil 2 – 800g 
Lata 50 53,50 2.675,00 1,07 - 

466 Formula suplementar sustagen 400g- ou similar Lata 50 36,50 1.825,00 0,73 - 

467 
Formula infantil – Nestlé nestogeno 1 – 400g ou 

similar 
Lata 50 28,00 1.400,00 0,56 - 

468 
Formula infantil – Nestlé nestogeno 2 – 400g ou 

similar 
Lata 50 30,00 1.500,00 0,60 - 

469 
Suplementação hiperproteico – Danone fortifit 

280g ou similar 
Lata 50 17,00 850,00 0,34 - 

470 
Formula suplementar  - nutrimed nutri protein ou 

similar 
Lata 50 41,00 2.050,00 0,82 - 

471 
Azeite de oliva extra virgem – alta qualidade - 

250ml 

Garra

fa 
200 20,00 4.000,00 0,40 - 

472 Registro de gás industrial Und 100 40,66 4.066,00 0,81 - 

473 Colher de pau grande nº 04 Und 50 15,00 750,00 0,30 - 

474 Creme dental Und 1.000 4,11 4.110,00 0,08 - 

475 Fio dental Und 1.000 5,50 5.500,00 0,11 - 

476 Antisséptico bucal 500ml Und 200 15,66 3.132,00 0,31 - 

477 Antisséptico bucal 500m com álcool e menta Und 200 15,66 3.132,00 0,31 - 

478 Sabonete liquido refil 400ml – erva doce Und 360 11,87 4.273,20 0,24 - 
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479 Sabonete liquido refil 400ml – lavanda Und 360 11,87 4.273,20 0,24 - 

480 Sabonete liquido com hidratante rfil 400ml Und 360 12,33 4.438,80 0,25 - 

481 Sabonete em barra 90g – fresch ou similar Und 1.200 2,60 3.120,00 0,05 - 

482 Sabonete em barra 90g – suave ou similar Und 1.200 2,60 3.120,00 0,05 - 

483 Creolina Anti - Sépticos e Desinfetantes- 100ml Und 200 20,00 4.000,00 0,40 - 

484 Rodo de plástico grande com cabo Und 200 22,25 4.450,00 0,45 - 

485 Soda caustica – 1kg Und 400 17,87 7.148,00 0,36 - 

486 Anti mofo 180g – lavanda Und 120 5,00 600,00 0,10 - 

487 Cera liquida incolor 1lt Und 240 5,87 1.408,80 0,12 - 

488 Desentupidor de vaso Und 120 8,50 1.020,00 0,17 - 

489 
Limpador para piso rustico (tipo pedrex) 6x2lt ou 

similar 
Und 100 14,00 1.400,00 0,28 - 

490 Luvas multiuso 100% latex Par 1.020 8,25 8.415,00 0,16 - 

491 Luvas multiuso 100% latex com flocos Par 600 10,25 6.150,00 0,21 - 

492 Luvas de borracha tam p Par 600 11,37 6.822,00 0,23 - 

493 Luvas de borracha tam m Par 600 11,37 6.822,00 0,23 - 

494 Luvas de borracha tam pp Par 600 11,37 6.822,00 0,23 - 

495 Luvas de borracha tam g Par 600 11,37 6.822,00 0,23 - 

496 Esfregão de microfibra completo Und 100 350,00 35.000,00 7,00 - 

497 Esfregão de microfibra refil Und 300 190,00 57.000,00 3,80 - 

498 Esfregão vassoura / rodo Und 100 180,00 18.000,00 3,60 - 

499 Esfregão vassoura / rodo refil Und 300 300,00 90.000,00 6,00 - 

500 Esfregão zig-zag algodão – completo Und 100 450,00 45.000,00 9,00 - 

501 Esfregão zig-zag algodão refil Und 300 180,00 54.000,00 3,60 - 

502 Pano multiuso absorvente, lava, limpa e seca Und 500 4,50 2.250,00 0,09 - 

503 Naftalina pct 50g PCT. 1.000 3,82 3.820,00 0,08 - 

504 
Marmita descartável em aluminio com tampa nº 

10 c/100 
Caixa 200 46,25 9.250,00 0,92 - 

505 Marmita descartável de isopor n 8 Caixa 200 69,33 13.866,00 1,39 - 

506 Pulverizador manual para veneno Und 50 14,00 700,00 0,28 - 

507 Algodão embalagem com 25g Und 700 4,33 3.031,00 0,09 - 

508 Veneno tipo baygon ou similar Caixa 100 99,63 9.963,00 1,99 - 

509 Creme dental infanto-juvenil Und 800 6,83 5.464,00 0,14 - 

510 Fralda descartável infantil – tam p PCT. 100 25,00 2.500,00 0,50 - 

511 Saco de fibra Und 1.000 3,47 3.470,00 0,07 - 

512 
Pano para limpeza em microfibra, não risca, não 

solta fiapos 
PCT. 170 9,00 1.530,00 0,18 - 

513 
Cesto lixeira plástica de pedal com tampa, 

capacidade 30 litros tampa em aço ou aluminio 
Und 05 59,66 298,30 1,19 - 

514 Saco para lixo 30litros PCT. 400 4,25 1.700,00 0,09 - 

 

*** O INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES ENTRE OS LANCES, QUE 

INCIDIRÁ TANTO EM RELAÇÃO AOS LANCES INTERMEDIÁRIOS QUANTO EM 

RELAÇÃO À PROPOSTA QUE COBRIR A MELHOR OFERTA DEVERÁ SER CONFORME 

ESTABELECIDO PARA CADA ITEM DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, 

CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 2% (DOIS POR CENTO), EM 

RELAÇÃO AOS VALORES UNITÁRIOS ESTIMADOS.  
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2 - DO OBJETO  

 

2.1 - Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, 

Materiais de Limpeza e Utensílios, para atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura 

Municipal de Vitória do Xingu – PA.  

 

3 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

3.1 - Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Certame, a Empresa Contratada deverá promover a 

entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e pela Prefeitura Municipal de Vitória do 

Xingu/PA;  

3.2 - A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este 

Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às 

exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado.  

 

4 - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

4.1 - Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contratos referentes a aquisição de Gêneros Alimentícios, 

Materiais de Limpeza e Utensílios, não tem natureza continuada.  

 

4.2 - O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU), através da Secretarias: Secretaria Municipal de Administração (Gabinete do Prefeito, 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e 

Abastecimento e a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento Tributação e Finanças); 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED; Fundo Municipal do Meio 

Ambiente do Município de Vitoria do Xingu - SEMAT; Fundo Municipal de Saúde de Vitória do 

Xingu e Fundo Municipal de Assistência Social, considerando que os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS: são extremamente necessários para a manutenção e 

funcionamento das atividades diversas das secretarias citadas acima, tais como: 

- SEMAD: 

- Os materiais constantes nesta licitação destina-se ao atendimento das necessidades da Secretaria 

Municipal de Administração em geral, manutenção do prédio da Prefeitura e demais setores 

vinculados a esta Secretaria, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, no intuito de 

proporcionarmos um melhor atendimento aos munícipes que procuram os serviços desta secretaria, 

bem como melhores condições de trabalhos dos nossos servidores. 
 

- GABIENTE DO PREFEITO: 

- Os materiais constantes nesta licitação destina-se ao atendimento das necessidades do Gabinete do 

Prefeito no intuito de proporcionarmos um melhor atendimento aos munícipes que procuram 

atendimento, bem como melhores condições de trabalhos dos nossos servidores e Residência Oficial. 
 

- SEOVI: 

- São necessários para que os colaboradores possam desempenhar suas atividades que são de interesse 

da municipalidade, proporcionando um melhor atendimento aos munícipes que procuram os serviços 

deste órgão público, bem como melhores condições de trabalho aos servidores desta Secretária; 
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- AGRICULTURA – Os materiais de limpeza servirão para a limpeza do prédio da Secretaria de 

Agricultura, do Mercado Municipal e EMATER. Os gêneros alimentícios servirão para alimentação 

na Zona Rural da equipe de campo como: Técnicos, Engenheiros Agrônomos, Piscicultura e 

Motoristas e Manutenção das sedes da Secretaria de Agricultura e EMATER; 

 

- SEPOF: 

- Os materiais constantes nesta licitação destina-se ao atendimento das necessidades da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento Tributação e Finanças em geral, manutenção do prédio desta 

Secretaria, Setor de Tributos e demais setores vinculados a esta Secretaria, no intuito de 

proporcionarmos um melhor atendimento aos munícipes que procuram os serviços desta secretaria, 

bem como melhores condições de trabalhos dos nossos servidores. 

 

- SEMED:  

- Os gêneros alimentícios se fazem necessário para atender as eventuais necessidades da SEMED nas 

confecções de alimentação em: cursos, capacitação, reuniões, atividades de educação alimentar e 

nutricional, que serão desenvolvidas no corrente ano. 

- Os utensílios de copa e cozinha faz necessário para atendimento e execução da produção de merenda 

escolar junto a Secretaria de Educação. 

- Os materiais de limpeza e higienização visa manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo 

de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento da 

SEMED e Escola Municipais. 

 

- SAÚDE: 

- Considerando que é imperativo garantir o provimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza 

e utensílios, atendendo as necessidades de estabelecimento de saúde e demais setores vinculados a 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Xingu. 

- Considerando as necessidades precípua de prover e garantir o abastecimento dos estoques do 

Hospital Municipal. 

- Considerando que é imprescindível o fornecimento regular de gêneros alimentícios, materiais de 

limpeza e utensílios, destinados ao Hospital Municipal, setores de saúde da rede básica assistências e 

demais setores do âmbito desta Secretaria. 

 

- Diante da necessidade de contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, 

materiais de limpeza e utensílios, entendendo que tal aquisição é absolutamente indispensável para o 

bom funcionamento das ações de saúde e atenção aos usuários do SUS – Sistema único de Saúde.   

 

- MEIO AMBIENTE: 

– A presente solicitação de aquisição destina-se ao atendimento das necessidades da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, proporcionando um melhor atendimento aos munícipes que procuram 

os serviços desta secretaria SEMMA, bem como melhores condições de trabalhos dos nossos 

servidores da mesma. 

 

- SEMUTS: 
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- Atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO 

SOCIAL/SEMUTS, Epaca, Conselho Tutelar, Departamento de Identificação, Conselho de 

assistência, Habitação, Vigilância Sócio assistencial, Casa de apoio (BELÉM), Cras e seus programas 

(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo: sede, belo monte, km 18, Criança Feliz, 

Cadastro Único, PAIF), Creas: PAEFI; 

 

4.3 - Tudo em conformidade com as justificativas expressas nos PBS nº. 015/2021- SEMAD; PBS 

nº. 003/2021- SAÚDE; PBS nº. 002/2021- SEMED; PBS nº. 002/2021- SEMUTS; PBS nº. 002/2021- 

SEMMA, em anexo que originarem este processo licitatório. 

 

4.4 - A continuidade destes serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos 

gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos à 

população em geral.  

 

4.5 - O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de matérias e/ou equipamentos 

comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, por possuir padrões de 

desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser 

licitado por meio da modalidade Pregão. 

 

4.6 - O Município de Vitória do Xingu (Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu), por meio das 

diversas Secretarias, necessita destes itens para atender as necessidades de diversos Fundos, 

Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – PA, mantidas pelo poder público 

municipal.  

 

5 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
 

5.1 - Da entrega dos Itens: Os itens deverão ser entregues de IMEDIATO após a assinatura do contrato 

e recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não 

gera qualquer responsabilidade de pagamento;  

 

5.1.1 – A necessidade de entrega IMEDIATA é em detrimento desta Prefeitura, suas 

Secretarias e Fundos não possuírem almoxarifado e nem recursos suficientes para efetuar 

pedidos de grande quantidade dos produtos constantes nesta licitação; 

5.1.2 – Os pedidos são emitidos diariamente de acordo com as necessidades do requisitante; 

 

5.2 - Os itens deverão ser entregues e/ou executados na sede da cidade de Vitória do Xingu/PA; 

 

5.3 - A entrega deverá ser de acordo com a autorização de fornecimento, emitida pelo Município, que 

poderá entre outras informações, determinar outras condições, bem como local de entrega;  

 

5.4 - Só será aceito os itens, que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de 

Fiscalização do Município, pela Secretaria Solicitante e por este Edital;  
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5.5 - Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este Edital, 

sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, 

serão recusados, devolvidos e o pagamento cancelado.  

 

5.6 - Serão solicitadas amostras de produtos de acordo com a necessidade e conveniência do setor de 

fiscalização do Município;  

 

5.7 - As Secretarias Municipais, Fundos e Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA, através de 

servidores credenciados, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a 

especificação dos itens licitados.  

 

5.8 - O horário de entrega dos materiais e/ou serviços deverá obedecer às normas internas da 

administração.  

 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

6.1 - DA CONTRATADA:  

 

6.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

6.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos; 

 

6.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

 

6.1.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

6.1.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

 

6.1.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

6.1.1.6 - Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato; 

 

6.1.1.7 - Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 
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6.1.1.8 - Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do 

Órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem do Município de Vitória do Xingu/PA; 

 

6.1.1.9 - Acatar todas as orientações do Município de Vitória do Xingu, emanadas pelo 

fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

 

6.1.1.10 - Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

6.1.1.11 – As despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, 

entre outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora.  

 

6.2 - DA CONTRATANTE:  

 

6.2.1 - São obrigações da Contratante: 

 

6.2.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

6.2.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

 

6.2.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

 

6.2.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

 

6.2.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

6.2.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

7 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

7.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) - Contratante, mediante 
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nomeação do (a) servidor (a) Sr. (a). .................... – Matrícula: ..... Portaria nº. ..../2021 designado (a) 

para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.1.1 – O (A) servidor (a) designada anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I - Fiscalizar e atestar o fornecimento e/ou execução, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 
 

II - Comunicar eventuais falhas no fornecimento e/ou execução, cabendo à 

CONTRATADA adotas as providências necessárias; 
 

III - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 

fatos relevantes relacionados com o fornecimento e/ou execução; 
 

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 

7.1.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

8 - DO PAGAMENTO 

 

8.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre 

após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 

O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mediante 

cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma: 

 

8.1.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 

8.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, 

localizado na Av. Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, 

acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 
 

8.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 
 

8.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará 

pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
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8.1.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela 

CONTRATADA. 
 

8.1.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos 

serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no 

Contrato; 
 

8.1.7 - Poderá Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada; 
 

8.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  

 

8.1.8.1 - especificação correta do objeto;  

8.1.8.2 - número da licitação e contrato e 

8.1.8.3 - marca e o nome comercial. 

 

9 - DO REAJUSTE 
 

9.1 - O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 

Lei nº. 10.520/2002, e suas alterações. 

 

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 

10.1 - AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 

Vitória do Xingu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas 

de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 

8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:  

 

1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de 

preços ou o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa;  

2 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

3 - Não mantiver a proposta;  

4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;  

5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 

10.2 - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada.  

 

10.3 - À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades 

previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, na forma prevista no 
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respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:  

 

a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por 

dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) 

dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  

 

b) - 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, com a possível rescisão contratual;  

 

c) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

DO XINGU, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

d) - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU. Se 

os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida 

pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da 

sanção;  

 

e) - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;  

 

f) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de 

descumprimento de cláusulas contratuais;  

g) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 

a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; e 

 

h) - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, 

força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  

 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

11.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas 

na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro 

Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 
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PARTICIPANTE: 1 – MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu) 
 

GABINETE DO PREFEITO 

04 122 0005 2.001 – Manutenção do Gabinete do Prefeito.  

04 122 0005 2.002 – Manutenção da Residência Oficial.  

04 122 0005 2.003 – Manutenção do Escritório da Representação.  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

04 122 0005 2.004 – Manutenção da Procuradoria.  

04 122 0005 2.005 – Manutenção e Modernização da Secretaria de Administração.  

24 131 0006 2.006 – Manutenção da Assessoria de Comunicação. 

 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

04 123 0005 2.007 – Manutenção da Secretaria de Finanças.  

04 123 0005 2.008 – Manutenção do Departamento de Tributos.  

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 

04 122 0003 2.012 – Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pesca.  

20 122 0003 2.013 – Manutenção do Programa de Piscicultura Família.  

20 605 1007 2.015 – Manutenção do Mercado e Feira Municipal.  

20 606 1007 2.016 – Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor.  

 

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA 

04 451 0052 2.018 – Manutenção da Secretaria de Obras Viação e Infra - Estrutura. 

15 452 0504 2.019 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Urbana e Rural.  

25 752 0506 2.021 – Manutenção da Rede de Energia Elétrica na Zona Urbana e Rural.  

26 782 0040 2.022 – Manutenção do Departamento de Transporte – DEMUTRAN.  

26 784 0501 2.025 – Manutenção de Portos e Terminais Fluviais.  

 

SECRETARIA DE ESPORTE  

13 392 0471 2.026 – Manutenção do Programa de Incentivo à Cultura Popular. 

13 392 0471 2.027 – Manutenção da Secretária de Esporte e Cultura.  

27 812 0471 2.028 – Manutenção do Estádio Municipal 

27 812 0471 2.029 – Manutenção do Ginásio Poliesportivo 

 

 

SECRETARIA DE TURISMO E LAZER 

04 123 0005 2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer.  

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

17 512 0611 2.091 – Manter o Serviço de Autônomo de Água e Esgoto. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMINO 

04 122 0011 2.094 – Manutenção do Fundo Municipal Desenvolvimento Econômico.  

04 122 0011 2.095 – Implantação e Manutenção de Desenvolvimento Econômico.  

 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

PARTICIPANTE: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 122 1004 2.035 – Manutenção da Secretaria de Saúde. 

10 301 0210 2.040 – Manutenção do Programa Saúde da Família  
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10 301 0210 2.042 – Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica. 

10 302 0210 2.047 – Manutenção da Média e Alta Complexidade. 

10 302 0210 2.095 – Enfrentamento do COVID-19  

 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

PARTICIPANTE: 3 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO 

XINGU. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

18 122 0012 2.092 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

18 452 0504 2.093 – Manutenção do Sistema de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos.  

 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

PARTICIPANTE: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITORIA DO XINGU - 

SEMED. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12 361 0403 2.055 – Manutenção de Outros Programas do FNDE 

12 367 0410 2.062 – Manutenção da Educação Especial 

12 451 0004 2.063 – Manutenção da Secretaria de Educação.  

 

FUDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  

12 361 0403 2.084 – Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB- 40%.  

12 365 0401 2.086 – Manutenção do Ensino Infantil Creche- 40%.  

12 365 0401 2.088 – Manutenção do Ensino Infantil Pré Escolar – 40%.  

12 366 0452 2.090 – Manutenção da Educação de Jovens – 40%.  

 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

PARTICIPANTE: 5 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 

08 122 0002 2.064 – Manutenção do Convênio Norte Energia – FMAS.  

08 125 0002 2.065 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.  

08 244 0002 2.066 – Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social.  

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE 

08 243 0010 2.075 – Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente.  

08 243 0010 2.076 – Manutenção da Ações do Conselho Municipal do Direitos da Criança e Adolescente.  

08 243 0010 2.077 – Manutenção do Conselho Tutelar.  

08 244 0010 2.078 – Manutenção do Abrigo Municipal – EPACA.  

 

FUNDO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

16 125 0009 2.079 – Conselho Municipal do Fundo de Habitação de Interesse Social 

16 482 0009 2.080 – Fundo Municipal de Interesse Social.  

 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

12 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

12.1 - O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
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12.2 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser, conforme 

estabelecido para cada item no termo de referência, ou seja ao percentual aproximado de 2% (dois 

por cento), em relação ao Valor Unitário Estimado.  

 

Vitória do Xingu/PA, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

 

MÁRCIO VIANA ROCHA 
Prefeito Municipal 
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