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ANEXO I
DESCRIÇÃO TÉCNICA
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL
Item Unid.
01
PCT
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PCT
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PCT

04

PÇ

05

PÇ

06

PÇ

Quant.
Descrição dos Itens
5.000 AÇÚCAR REFINADO GRANULADO - Acondicionado em
pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto, deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega. Pct 5 Kg.
200
AMIDO DE MILHO – Embalado em papel impermeável, limpo,
não violado, resistente e acondicionado em caixas de papelão
resistentes, que garantam a integridade do produto. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
Embalagem aproximada 500g.
3.600 ARROZ AGULHINHA _ Polido, longo fino, tipo 1, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Pct de 05 kg.
1.200 ATUM ralado em óleo comestível – Embalagem com 170g
(peso líquido), 120g (peso drenado).
200
AZEITONA S/ CAROÇO EM CONSERVA – Conservadas em
água e sal de coloração verde escuro, tamanhos médios, sem
manchas e ausência de turbidez na salmoura. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote,
quantidade do produto, data de validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega. Embalagem com 940g (peso
líquido), 550g (peso drenado).
10.000 BARRA DE BISCOITO COM RECHEIO SABOR GOIABA –
Embalagem com 140g.
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07

PÇ

08

PÇ

09

PÇ

10

PÇ

11

PÇ

10.000 BARRA DE CEREAIS C/FRUTA E COBERT. SABOR
CHOCOLATE - barra de cereais com fruta com cobertura
sabor chocolate; aveia em flocos,flocos de arroz, de
cevada,de trigo, de milho tostado, açúcar, banana
desidratada; podendo conter outras substancias alimentícias
aprovadas que não descaracterizem o produto; exceto
aromatizantes, corantes, gordura vegetal hidrogenada, soja;
cobertura sabor chocolate na proporção de 23% devera ter
açúcar, gordura óleo vegetal, cacau em pó; leite em pó e
outras substancias desde que declaradas; com validade de 8
meses e não poderá ter data de fabricação anterior a 45 dias
da entrega; com aspecto aparência própria do produto com
cobertura,cor,odor,sabor e textura próprios; deverão ser
claramente
enumerados
os
elementos
histológicos
encontrados;
embalagem
material
flexível,
vedada
hermeticamente,metalizado/pebd - bopp - peso de 25 g;
secundaria caixeta de cartão duplex; em caixa de papelão
reforçado mínimo 3 kg e Maximo 6 kg;
10.000 BARRA DE CEREAIS COM FRUTAS SECAS - barra de cereais
com frutas secas e oleaginosas com cobertura de chocolate; aveia em
flocos,flocos de arroz,cevada,trigo,milho tostados, açúcar, frutas
oleaginosas,frutas secas; podendo conter outras substancias
alimentícias aprovadas que não descaracterizem o produto; cobertura
sabor chocolate na proporção de 23% devera conter açúcar,gordura,
óleo vegetal; cacau em pó, leite em pó e outras substancias desde que
declaradas; não poderá ter data de fabricação anterior a 45 dias da
data da entrega; com aspecto aparência própria do produto com
cobertura,cor,odor,sabor e textura próprios; deverão ser claramente
enumerados os elementos histológicos encontrados; embalagem
material flexível,vedada hermeticamente, pet/Bopp peso de 25g;
secundaria caixeta de cartão duplex; caixa de papelão reforçado
mínimo 3 kg e Maximo 6kg;
12.000 BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE - Composto
alimentar fortificado com vitaminas tipo todinho Embalagem
com 200g.
12.000 BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA – Embalagem tetra-park de
200ml.
1.500 BEBIDA LÁCTEA - maltada sabor chocolate. Embalagem
com 1 litro
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12

PCT

1.000

13

PCT

3.000

14

PCT

500

15

PCT

500

16

PCT

1.000

BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO - biscoito salgado
tipo aperitivo; matérias sãs e limpas,isentas de matéria terrosa
ou parasitos e em perfeito estado de conservação; preparado
com farinha de trigo,gordura vegetal, açúcar invertido,sal e
outros ingredientes permitidos; o produto devera ter validade
mínima de 8 meses, não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 dias; com aspecto de substancias, odor e sabor
próprios, textura crocante/macia; deverão ser claramente
enumerados
os
elementos
histológicos encontrados;
embalagem primaria tipo portfólio, fechamento transversal e
longitudinal, peso liq max 250 gramas; secundaria Maximo 5
kg; caixa de papelão reforçado;
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA _ A base de farinha de
trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada,
aroma e lecitina de soja, enriquecido com vitaminas.
Embalagem individualizada em papel celofane em caixas de
papelão a data de fabricação devera estar em local visível da
embalagem, não superior a 30 dias da data de entrega, bem
como o prazo de validade. Embalagem Pct de 400g.
BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER _ salgado, tipo água e
sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o
sabor salgado, alem dos substancias normais do produto.
Embalagem individualizadas em papel celofane em caixas de
papelão a data de fabricação devera estar em local visível da
embalagem, não superior a 30 dias da data de entrega, bem
como o prazo de validade. Embalagem Pct de 400g
BISCOITO SALGADO,SABOR PIZZA(APERITIVO) - biscoito
salgado,sabor pizza(aperitivo); composto de farinha de trigo,
gordura vegetal, açúcar invertido, sal, condimentos e
ingredientes que; caracterizam o sabor (exceto pimenta);
acondicionado em embalagem formato (portfólio) composta
por dois filmes de polipropileno pesando no; Maximo
250gramas.
BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS SABOR LEITE biscoito doce tipo sequilhos sabor leite; amido de milho e/ou
fécula de mandioca, açúcar, farinha de trigo, gordura vegetal,
ovos, sal; e outros ingredientes permitidos pela legislação,
desde que declaradas; não devera conter soja nem
substancias corantes artificiais; produto devera ter validade
mínima de 08 meses, não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 dias; com aspecto massa torrada sem
recheio,cor,odor,sabor próprio e textura crocante/macia;
sujidades,parasito e larvas,elementos histológico encontrados
claramente declarados; embalagem primaria material tipo
portfólio canudo,dois filmes de polipropileno biorientado
coextrusado; secundaria do produto devera ser caixa de
papelão reforçada contendo 05 kg do produto; pacotes de até
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1.000

18

PCT

1.000

19

PCT

200

20

CX

400

21

CX

400

22

PCT

1.000

250 gramas;
BISCOITO, DOCE TIPO MARIA - a base de: farinha de trigo/
açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido de milho/ açúcar
invertido/ soro de leite/ sal /fermento químico, embalagem tipo
3 em 1. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e
de características organolépticas anormais. – Embalagem
com 500g
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE - a
base de: farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal
hidrogenada/ lecitina de soja / amido de milho / açúcar
invertido / leite integral / sal. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de características organolépticas
anormais – Embalagem com 500g.
CAFÉ - Torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e
isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado
alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e
limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote data de
fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data entrega. Embalagem 500g.
CALDO DE CARNE – Matéria prima de boa qualidade;
constituído basicamente de carne de boi desidratado,
liofilizado, sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural, apresentando-se livre de
matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, em embalagem metalizada, resistente e atóxica com
validade 12 meses após a data de fabricação; acompanhado
de laudo de laboratório credenciado do lote a ser entregue;
peso aproximado 60g. (6 cubos)
CALDO DE GALINHA – Matéria prima, limpas e de boa
qualidade; constituído basicamente de carne de galinha
desidratada, liofilizado sal, amido de milho, gordura vegetal,
condimentos, podendo conter corante natural, apresentandose livre de matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais, em embalagem metalizada, termo
soldável, resistente e atóxica, validade 12 meses após a data
de fabricação; acompanhado de laudo de laboratório
credenciado do lote a ser entregue. O produto deverá estar de
acordo com a NT. peso aproximado 60g. (6 cubos)
CANJICA BRANCA – tipo 1, cor branca e despeliculado.
Embalagem com 500g.
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25.000 CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE COXÃO MOLE EM
CUBOS - congelada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio tipo de
corte: característico da peça conforme o padrão. Embalada
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas.
Serão adotados os critérios e padrões. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do serviço de inspeção municipal, ou
estadual ou federal. O produto deverá apresentar validade
mínima de 90 (noventa) [dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante kg] – Embalagem com 3kg.
10.000 CARNE BOVINA MOÍDA – MÚSCULO – congelada, limpa,
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa
cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas. Odor: próprio tipo de corte: característico da
peça conforme o padrão. Embalada em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os
critérios e padrões. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, data
de validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
o serviço de inspeção municipal, ou estadual ou federal. O
produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa)
[dias a partir da data de entrega na unidade requisitante kg] –
Embalagem com 3kg.
2.000 CARNE CURADA COZIDA E DESFIADA SABOR CARNE
SECA – Carne bovina curada, cozida desfiada e congelada.
Textura macia, levemente salgada, com fibras grandes.
Embalagem de 2 Kg
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32

KG

3.000

CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE (no máximo 10% de
gordura), embalada em saco plástico vácuo transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção doo serviço de inspeção municipal, ou
estadual ou federal. O produto deverá apresentar validade
mínima de 120 (cento e vinte) [dias a partir da data de entrega
na unidade requisitante – Embalagem de 500g.
1.000 CHÁ MATE –Folhas e talos de erva-mate 100% natural.
Embalagem Caixa de 250g
1.000 CHOCOLATE EM PÓ – Mínimo de 50% de cacau,
composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante
apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote, quantidade do
produto e número de registro. Fabricado de acordo com a
legislação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Pacotes aproximadamente
Embalagem com 1kg.
120
GRANULADO SABOR CHOCOLATE - granulado macio,
contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada e cacau em pó
– Embalagem com 1kg.
300
COLORAU _ O calorífico deve ser constituído de matéria
prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e
sabor característico do produto. Contendo no Maximo 10% de
sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a
validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de
rotulagem, data de fabricação. Pct com 1 kg
400
COCO RALADO – Polpa de coco parcialmente
desengordurada, desidratada. Embalagem com 100g.
10.000 COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO _ Apresentar-se
congeladas, livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto.
Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
o serviço de inspeção municipal, ou estadual ou federal. O
produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e
vinte) dias a partir da data de entrega. kg
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PÇ
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PÇ
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37

PÇ

38

PÇ

CREME DE LEITE – Origem animal, embalado em lata ou
tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não
estufada,
resistente.
A
embalagem deverá
conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote, quantidade do
produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e
DIPOA, conforme Portaria e do Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. Peso aproximado 300g.
10.000 DOCE DE LEITE EM TABLETE _ Acondicionado em porções
individuais, em papel celofane, Transparente, atóxico,
resistente, hermeticamente fechado. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.. Peso aproximado de 40g
10.000 DOCE DE BANANA _ Acondicionada em porções individuais,
em papel celofane, transparente, atóxico, resistente,
hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote data de fabricação, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade.. Peso aproximado de 40g
3.000 EMPANADO - congelado de ave c/ cenoura caixa c/ 6 kg
sendo 2 pacotes de 3 quilos cada caixa.
20.000 DOCE DE GOIABA _ Acondicionada em porções individuais,
em papel celofane, transparente, atóxico, resistente,
hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega. Peso aproximado de 40g.
1.200 ERVILHA EM CONSERVA – Reidratada, em conserva.
Acondicionada em recipiente de folha de flandres, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 200g de
peso liquido drenado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
3.000
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PÇ

9.000

40

PCT

800

41

PCT

300

42

PCT

1.500

43

PÇ

50

44

PCT

600

EXTRATO DE TOMATE – Concentrado, isentos de peles e
sementes. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega, peso aproximado
Embalagem latas com 3100kg.
FARINHA DE MANDIOCA – Fina, branca, crua, embalada em
pacotes plásticos, Transparentes, limpos, não violados,
resistentes, acondicionados em fardos. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)
meses a partir da data de entrega. Pct 1Kg. .
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS _ grandes, amarelos, sem
sal, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos,
não violados, resistentes. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto data de fabricação e validade. Validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega. Pct 500g.
FARINHA DE TRIGO – Especial sem fermento, embalada em
sacos transparentes, limpos, não violados, resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de
entrega Pct 01 kg.
FARINHA LÁCTEA – Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, sais
minerais, vitaminas, sal e aveia, acondicionado em recipiente
de
folha
de
flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, de peso líquido. A embalagem
deverá conter externamente, os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data
de validade, quantidade do produto, número de registro,
Deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a
partir da data de entrega. Contendo aproximadamente 400 g.
FEIJÃO PRETO TIPO 1– Classe preto, em sacos plásticos,
transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes,
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto data de fabricação e validade. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega Pct. 1kg
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FEIJÃO TIPO 1 – Classe carioquinha, em sacos plásticos
transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes.
Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, data de fabricação e
validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega. Pct. 1kg
FERMENTO BIOLÓGICO – Fermento biológico, seco,
instantâneo Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, informações nutricionais,
número de lote, data de fabricação e validade quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Embalagem de saches 60g
FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ _ bicarbonato de sódio,
fosfato de mono-cálcio, hermeticamente fechada. Com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, informações nutricionais, número de lote, data de
fabricação e validade quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. – Embalagem com 200g
LOURO - Em folha seco, obtido de espécimes vegetais
genuínos folhas sãs, limpos e secos, de coloração verde
pardacenta, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento
de materiais estranhos a sua espécie, acondicionada em saco
plástico transparente atóxico, resistente e hermeticamente
vedado contendo data de fabricação e validade. Com 250 g
aproximadamente.
FUBÁ – submetido a processos de maceração, secagem,
moagem, peneiração e laminação adequados e isentos de
sujidades. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Contendo data de
fabricação e validade na embalagem.Pacote com 1kg.
GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS _ Com açúcar,
aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais.
Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes,
acondicionados em caixas limpas, íntegras e resistentes. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número
de lote, contendo data de fabricação e validade e quantidade
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Caixa com peso
aproximado 30g.
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IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS _ Iogurte, bebida láctea
fermentada c/ polpa, bandeja com 6 unidades, sabor
morango, 540 g. Adoçado artificialmente isento de açúcar,
com fibras, zero % de gordura, sabores variados, com
consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em pote
de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo, acondicionados
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de
inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima
de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
300
GOIABADA – a base de: polpa de goiaba / açúcar / ácido
fosfórico / pectina. Embalagem Pote plástico de 0,60 ou 0,70
kg.
500
XAROPE DE GROSELHA – Açúcar, água, aroma artificial de
groselha, corantes artificiais INS 129 e INS 150d, acidulantes
INS 330 e INS 270 e conservante INS 211. Embalagem de 1
litro.
10.000 LANCHE NATURAL - c/ 1 pão Frances coberto c/ 1 fatia de
mussarela recheado c/ 30g de maionese, 1 fatia de
mussarela, 1 de presunto, 2 fatias de tomate e 1 folha de
alface. Embalados individualmente
3.000 LEITE CONDENSADO – Obtido pela desidratação do leite,
adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas,
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente,
que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e
DIPOA, conforme Portaria e do Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. Peso aproximado 400g
600
LEITE DE COCO - produto obtido de leite de coco
pasteurizado
e
homogeneizado,
podendo
conter
conservantes, acidulantes e/ou espessante – Embalagem
com 500 ml.
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LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO _ embalagem
aluminizada, composição nutricional: 26% no mínimo de
gordura e proteína. Embalado em embalagens resistentes,
não violados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
o serviço de inspeção municipal, ou estadual ou federal..
Deverá atender as especificações técnicas do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal
do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez)
meses a partir da data de entrega. – Embalagem de 1kg.
20.000 LEITE LONGA VIDA - leite integral, por processamento UHT
(ultra hight temperature), composição nutricional (100 g):
máximo de 3 g de lipídios / 5 g de carboidratos / mínimo de 3
g de proteínas / valor calórico de 60 kcal.– Embalagem Tetra
com 1 litro
8.000 MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - a base de: farinha
de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de
urucum ou outras substâncias permitidas e submetido a
processos tecnológicos adequados, composição nutricional:
máximo 76 g de hidrato de carbono. Embalagem com dizeres
de rotulagem, contendo informações dos ingredientes,
composição nutricional, data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo, seis meses. Pct de 500g.
200
MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA _ Massa alimentícia tipo
seca vitaminada, com sêmola, tipo argolinha isenta de
sujidades, parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem,
contendo informações dos ingredientes, composição
nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no
mínimo, seis meses. Pct de 500g.
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MACARRÃO COM OVOS, TIPO CARACOLINO – MASSA
DE SEMOLA COM OVOS-CARACOLINO-MASSA SECA massa de sêmola com ovos, caracolino, massa seca deformado curto
para preparo de macarronada; matérias-primas limpas e o
amassamento de farinha de trigo especial, da semolina ou da sêmola;
fabricado com ovos, na proporção mínima de 3 ovos por quilo;
enriquecido com vitaminas,minerais e outras substancias de valor
biológico especifico; ausência de corantes artificiais,o macarrão ao
ser colocado na água não devera turvar; ausência de corantes
artificiais produto não fermentado; validade mínima de 12 meses,não
poderá ter data de fabricação anterior a 45 dias da entrega; com
aspecto apos cocção de massa cozida e solta, cor amarelo-cremeclaro, odor e sabor próprios, consistência macia; isento de matéria
terrosa, larvas, sujidades, parasitos; embalagem fardo de papel
multifoliado, resistente, fechado ou saco plástico transparente,
atóxico; hermeticamente fechado peso liq.min 500gr; papelão
reforçado, adequado ao empilhamento recomendado contendo 10 kg
do produto;
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MASSA DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE _ Massa
alimentícia tipo seca vitaminada isenta de sujidades
Pasteurizado, médio sem ovos, embalagem plástica resistente
e transparente, rotulagem contendo informações dos
ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e
prazo de validade de no mínimo seis meses. Pct com 500g.
MAIONESE – Emulsão cremosas, obtidas com ovos e óleo
vegetal, com adição de condimentos, substâncias comestíveis
e sem corantes, de consistência cremosa, amarelo claro, com
cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus
ingredientes
em
perfeito
estado
de
conservação.
Acondicionada em embalagem vidro de 500g.
MARGARINA – Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e
cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço
e de outras características indesejáveis - embalagem de
polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação
adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega. Com registro no
ministério da agricultura, SIF/DIPOA Embalagem de 1 kg.
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MILHO VERDE EM CONSERVA – Acondicionado em
recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante; Com peso liquido drenado de 200g.
500
MISTURA PARA O PREPARO DE PURÊ de Batata - mistura
para o preparo de purê; desidratação/liofilização de batatas
próprias para o consumo; leite em pó; óleo vegetal; sal; não
poderá conter gordura vegetal hidrogenada; devera permitir o
preparo instantâneo com adição de água; devera ter validade
mínima de 12 meses, não poderá ter data de fabricação antes
de 45 dias da entrega; com aspecto cor, odor, sabor e textura
próprios; devera ser claramente enumerados os elementos
histológicos encontrados; embalagem primaria material
laminado metalizado pebd/pebdl, vedada hermeticamente,
peso liquido 1 kg; secundaria caixa de papelão reforçado;
peso liquido 6 kg.
1.000 MISTURA PARA O PREPARO DE LEITE COM
CHOCOLATE - mistura para o preparo de leite com chocolate
- tipo frape; matérias sãs e limpas, devendo conter leite em
pó, açúcar, cacau em pó, espessante e outras substancia;
desde que declaradas e permitidas por legislação não poderá
conter corantes, aromatizantes, soja e; seus derivados,
excetuando-se a lecitina. A mistura devera ser de fácil preparo
por dissolução em água; potável e apresentar fluidez
característica da bebida tipo frape. Umidade max
3,0%,límpidos max 12%; proteínas min 6,0g/pc de
200ml,lactose min 8,0g/PC de 200ml, calorias min 170 kcal/pc
de 200 ml. Ausência de: salmonela em 250g, matéria
prejudicial a saúde humana, macroscópica e microscópica,
sujidades; parasitos e larvas, elementos histológicos
estranhos ao produto,corantes e aromatizantes artificiais;
prazo de validade min 12 meses, o produto não poderá ser
fabricado antes de 45 dias da entrega; com aspecto, cor,
odor, sabor e consistência própria do produto; produzidos em
condições higiênicos sanitários de acordo com a legislação
vigente; embalagem primaria material flexível, vedada
hermeticamente, peso liq.2000g, tpva max de 1,6g
água/m2/dia; secundaria do produto devera ser caixa de
papelão reforçada contendo 12 kg do produto.
20.000 BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE CHOCOLATE
- Ovo integral recheio de chocolate aromatizante
artificialmente (27%) açúcar invertido, açúcar vegetal, amido
modificado, cacau em pó, licor de cacau, aromatizantes, fibra
1.200
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de aveia, emulsificantes: lecitina de soja, açúcar farinha,
glucose, clara de ovo, óleo de milho, farinha de soja integral
amido. Embalagem com 40g.
15.000 MINI
PANETONE
Tradicional
Frutas
embalado
individualmente devidamente etiquetado com data de
fabricação e validade do produto 80gr.
150
CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ _ Pré-cozida,
açúcar, amido, sais minerais, vitamina E, e aromatizante,
acondicionada em embalagem íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limpa. A embalagem deverá constar
externamente, os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número de registro e Normas de Codex Alimentarius
para fórmulas destinadas a lactentes-FAO/OMS. O produto
deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir
da data de entrega. Mucilon de arroz – Embalagem com 400g.
5.000 SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADO PASTEURIZADO
SABORES VARIADOS _ Néctar de frutas – Pronto para
beber sem corantes artificiais, rico em fibras, vitaminado ou
com vitaminas e/ou sais minerais.. Embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, prazo
de validade e Registro no MS. Embalagem Tetra Park de 1
litro.
10.000 SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADO PASTEURIZADO
SABORES VARIADOS _ Néctar de frutas – Pronto para
beber sem corantes artificiais, rico em fibras, vitaminado ou
com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de Fabricação, prazo
de validade e Registro no MS. Embalagem Tetra Park com
200 ml.
8.000 ÓLEO DE SOJA – De primeira qualidade, 100% natural;
comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega. Peso liquido 900 ml.
100
ORÉGANO DESIDRATADO _ Constituído de folhas
acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, sãs,
secas e limpas, acondicionado em saco de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pct com
200g
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PÃO TIPO FRANCÊS – Formato fusiforme com adição de sal,
composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento
químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja
entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 24 horas após entrega. 50g
O horário de entrega de pães diários para creches será de até
as
06:30
horas
da
manhã;
Deverá ser entregue por dia letivo aproximadamente 80
unidades
de
pães
para
cada
creche.
1. Creche Municipal Dona Venturosa D’ Arcádia Rocha - Vila
Esperança
Rua: Cassimiro de Abreu Nº 15 -67
Fone: 3281 1500
2. Creche Municipal Jose Vicente Junior – Vila Palmira
Endereço: Rua Cuiabá nº. 21-11
/
Fone: 3281 1215
3.
"Creche
Municipal
Cativa-me
Endereço:
Rua
Salvador
nº
2"
4. Creche Municipal Ação Criança - Jardim Real
R:
João
Pessoa
nº29-73
3281
1032
5. Creche Municipal José Francisco Pereira - Vila Jerônimo:
R: Travessa Antônio Brandão Teixeira nº. 04-20 Fone: 3281
2765
6. Creche Municipal Ação Criança II - Jardim das Paineiras
30.000 PÃO TIPO CACHORRO QUENTE - produto obtido por
processamento tecnológico adequado, da massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura.
Não deve apresentar queimaduras e sua coloração deve
mostrar tonalidades regulares. Miolo deve ser leve com
porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não
apresentar odor de fermentação e de fumaça. A farinha de
trigo empregada na confecção do pão deverá conter para
cada 100g de farinha de trigo 4,2 miligramas de ferro e 150
miligramas de ácido fólico. Embalados em sacos plásticos
recondicionados em pacotes plásticos com 20 ou 40 unidades
de 80 g.
6.000 PEIXE PINTADO FILETADO CONGELADO - De primeira
qualidade; - Integro, sem espinha, congelado por processo
rápido, e conservado a temperatura adequada para
congelamento (6 graus), não apresentando qualquer sinal de
descongelamento; - Embalado em saco plástico e caixa de
papelão, contendo dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. - Registro no órgão competente.
Embalagem com 5kg.
6.000
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PEIXE – FILÉ DE TILAPIA – De primeira qualidade; - Integro,
sem espinha, congelado por processo rápido, e conservado a
temperatura adequada para congelamento (6 graus), não
apresentando qualquer sinal de descongelamento; Embalado em saco plástico e caixa de papelão, contendo
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Registro no órgão competente. Embalagem com 5kg.
QUIBE CONGELADO – Unidade com 50g – Caixa com 6kg.
SAGU – acondicionado em saco plástico transparente limpo,
não violado, resistente, que garantam a integridade do
produto, contendo dados do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. Embalagem com 500g.
SAL REFINADO – Sal iodado, constituído de cristais de
granulação uniforme e isento de impurezas e umidade,
acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
número do lote data de fabricação, quantidade do produto,
número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de entrega.. Embalagem de 01
kg.
SALSICHA – Apresentando-se em gomos uniformes e
padronizados, embalada a vácuo, em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto,
número
do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá
apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da
data de entrega. Embalagem com 5kg.
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL – produto elaborado
com sardinhas íntegras, descabeçadas, descamadas,
evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo
comestível. Lata com 250g (peso líquido), 165g (peso
drenado)
SELETA DE LEGUMES - a base de: vegetais descascados /
cortados / íntegros / cozidos. Sem conservantes. 200g (peso
drenado).
SOJA EM GRÃOS – Grãos limpos processados
acondicionado em saco plástico transparente limpo, não
violado, resistente, que garantam a integridade do produto.
Embalagem pacote com 1kg.
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PÇ

2.000
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PÇ

100

88

PÇ

600

Item Unid.
01
PÇ

02

KG

03

KG

04

KG

05

KG

06

KG

07

KG

TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA – Concentrado de
Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal,
embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, contendo
informações dos ingredientes, data de fabricação. Registro no
MS produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor. Embalagem 1 kg
TRIGO PARA QUIBE – Grãos limpos processados
acondicionado em saco plástico transparente limpo, não
violado, resistente, que garantam a integridade do produto.
Pacote com 500 gramas.
VINAGRE – Ácido acético obtido mediante a fermentação
acética de soluções aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado,
pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em
geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet,
sem corantes, sem essências. e sem adição de açúcares.
Embalagem com 750ml.
LOTE 2 - HORTIFRUTI

Quant.
Descrição dos Itens
300
ABACAXI TIPO PEROLA _ Maduro, frutos de tamanho
grande, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e
sabor da espécie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
300
ABOBORA CABOTIÃ - Madura, de tamanhos grandes,
uniformes, sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à
superfície externa. Kg
500
ABOBRINHA - Boa qualidade, tamanho e coloração
uniformes isenta, materiais terrosos e umidade externa
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Kg
600
ALHO - Graúdo do tipo comum, cabeça inteira
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem
danos mecânicos ou causado por pragas. kg
1.000 BANANA MAÇÃ - Em pencas integra, de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada
em caixas. kg
3.000 BANANA NANICA - Em pencas, de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, condicionada
em caixas. Kg
1.000 BATATA DOCE - Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho
grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou
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defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderidos à superfície externa. Kg
10.000 BATATA INGLESA - comum especial, lavada, tamanho
grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra
aderida à superfície externa Kg
500
BETERRABA - Sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos
médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem
corpos estranhos ou terra aderida à superfície kg
2.500 CEBOLA - Não brotada, sem danos fisiológicos ou
mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e
bem desenvolvidos. kg
2.000 CENOURA - Sem folhas, primeira, tamanho médio, uniforme,
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou
tenros aderida à superfície externa. Kg
3.000 LARANJA PÊRA - Madura, frutos de tamanho médio, no grau
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
200
LIMÃO TAITI- De primeira, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa firme e intacta.
5.000 MAÇÃ - Frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho.
200
REPOLHO - Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças
fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e
com coloração uniforme livres de terra nas folhas externas.
3.000 TOMATE - com aproximadamente 80% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração
uniforme e brilho.

08

KG

09

KG

10

KG

11

KG

12

KG

13

KG

14

KG

15

KG

16

KG

17

KG

200

VAGEM - Curta tipo extra AA, tamanho e coloração uniforme,
livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem
danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou
transporte. Kg

18

BANDJ

1.000

OVO IN NATURA - classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de
ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou
sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em
embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de
avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências
do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem
Animal
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LOTE 03 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
Item Unid. Quant.
Descrição
1
SERV
250
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO TAMANHO P13 .
Recarga com entrega realizada nas Unidades de Ensino
2
SERV
300
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO TAMANHO P45 .
Recarga com entrega realizada nas Unidades de Ensino

Presidente Epitácio, 31 de março de 2.014.
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ADJUDICADORA - PREFEITURA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 005/2014
PREGÃO N.º 001/2014
ATA DE “REGISTRO DE PREÇOS” N.º 017/2014
VIGÊNCIA DE 31/03/2014 a 31/03/2015
ADJUDICATÁRIA:
RAZÃO SOCIAL
C.A.S. Aranha Alimentos – ME
Avenida da Saudade, nº 194, Vila Glória, no município de
ENDEREÇO
Presidente Prudente, CEP nº 19014-010, estado de São Paulo.
CNPJ
12.926.998/0001-39
REPRESENTANTE Cristiane Aparecida Silva Aranha - proprietária
ADJUDICADORA:
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio
Praça Almirante Tamandaré, n.º 16-19, Presidente Epitácio,
ENDEREÇO
SP.
CNPJ
55.293.427/0001-17
REPRESENTANTE Sidnei Caio da Silva Junqueira – Prefeito Municipal
RAZÃO SOCIAL

ITEM:
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
TOTAL GERAL
QUANTIDADE
AQUISIÇÃO/MÊS
QUANTIDADE
AQUISIÇÃO/MÊS

conforme relação
conforme relação
conforme relação
conforme relação
conforme relação
R$ 1.432.500,00
R$ 1.432.500,00
MÍNIMA

anexa
anexa
anexa
anexa
anexa

0 (Zero)

MÁXIMA 15% da quantidade total, ou maior, desde
que aceito previamente pela contratada.

Presidente Epitácio, 31 de março de 2.014.

ADJUDICATÁRIA - C.A.S. ARANHA

ADJUDICADORA - PREFEITURA
Testemunhas:
BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78

VANDERLEI ARAUJO DA SILVA
RG: 30.771.621-1 - SSP/SP
CPF: 289.095.498-66
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