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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MERENDA 
ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUADRA/SP. 

 
1. JUSTIFICATIVA 
1.1. Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade da manutenção de merenda escolar 
ofertada nas Escolas e Creche da Rede Municipal de Ensino, conforme preceitua a legislação 
vigente. 
1.2. A necessidade de contratações frequentes, com aquisição e entrega parceladas, conforme as 
necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e destinação das 
verduras, legumes e frutas não é possível definir com plena exatidão o quantitativo a ser 
demandado pela Administração, considerando, ademais, a ausência de condições de estocagem em 
grande quantidade, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do armazenamento. 

 
2. ENTREGA DOS PRODUTOS 
2.1. Os produtos serão fornecidos PARCELADAMENTE, até que seja atingida a quantidade total 
adquirida, em atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelo Setor de Compras e 
Licitações que emitirão Pedido e/ou Nota de Empenho diretamente às Adjudicatárias. 
2.2. Local: As entregas dos itens deverão ser realizadas na Unidades Escolares, de segunda à 
sexta-feira, com endereço e horário a ser indicado nas requisições emitidas pelo setor. 
2.3. Programação:  
2.3.1. CARNES: ENTREGA DIÁRIA 
2.3.2. OUTROS ITENS – CONFORME REQUISIÇÕES (semanal, quinzenal ou mensal). 
2.4. As entregas não deverão ultrapassar o dia e horário informados nas programações, incidindo 
em cancelamento automático se não cumpridos, sujeitando à empresa fornecedora as penalidades 
cabíveis. 
2.5. Fica reservada Secretaria de Educação, através da Nutricionista responsável, o direito de 
alterar a programação até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo de entrega dos alimentos, nas 
datas estipuladas na programação. 
2.6. Na falta do produto estabelecido na programação, cabe ao fornecedor comunicar à 
Nutricionista responsável, por escrito, por telefone ou e-mail (nutrical@quadra.sp.gov.br), a falta e o 
motivo, até às 8:00 horas do dia anterior ao da entrega do alimento. 

 
3. EMBALAGEM 
3.1. À critério da Secretaria de Educação – Nutricionista Responsável poderão ser aceitas 
embalagens com peso diverso do estabelecido, desde que a empresa informe por escrito ao Setor 
de Nutrição Escolar antes da elaboração da programação de entrega, desde que não cause 
transtornos ao atendimento prestado às unidades educacionais. 
3.2. Será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou 
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. Ficando a empresa 
responsável pela substituição dos produtos com embalagens eventualmente avariadas nos 
procedimentos de carga/descarga, visto que, segundo a Lei Federal nº. 8.078, de 11/09/90 - Código 
de Defesa do Consumidor – Capitulo IV - Seção III -Artigo 18 - Parágrafo 6º - Incisos II e III, 
tornaram o produto inadequado ao fim a que se destina e impróprio ao consumo. 

 
4. TRANSPORTE E CARREGADOR 
4.1. O transporte das frutas, verduras e legumes deverá ser efetuado de acordo com a legislação 
vigente, em condições que preservem as características do alimento e a qualidade do mesmo 
quanto às características do alimento físico-químicas, microbiológicas e microscópicas já 
especificadas. A entrega do produto deverá ser realizada em transporte fechado e com estrados, os 
veículos deverão ser sanitizados antes de serem carregados, (Portaria CVS15 de 07/11/1991 – 
Portaria CVS 5de 09/04/2013). 
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5. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
5.1. A avaliação da qualidade do produto em questão, com relação à descrição, características, 
embalagem, peso liquido e rotulagem, especificadas no Edital, serão efetuados, por ocasião da 
entrega e sempre que a Nutricionista responsável julgar necessário.  
5.2. Fica também atribuído à Nutricionista Responsável o dever de opinar, conclusivamente, e 
subsidiar o Pregoeiro e Equipe de Apoio, sempre que solicitado, na análise dos documentos 
técnicos pertinentes ao objeto do certame e em especial, com relação aos critérios de qualidade do 
produto apresentado, referentes à: 
 
5.2.1. Análise Técnica: 
1. Item da Ficha Técnica que deverão corresponder à proposta da empresa, inclusive no que diz 
respeito à embalagem. 
2. Composição do produto e dizeres de rotulagem, partes integrantes do Documento de Registro do 
Produto aprovado pelo Ministério da Agricultura. 
 
5.2.2. Inspeção das Características Básicas da Mercadoria: 
No ato da entrega do produto, inspecionará suas características básicas, passíveis de serem 
avaliadas através de exame visual e medições simples, como embalagem, rotulagem, vedação e 
peso liquido, e através de exame visual e do olfato, como as propriedades organolépticas referentes 
ao aspecto, cor e odor, a fim de observar se atendem às especificações contratuais. 
 
5.2.3. Análise Laboratorial: 
A critério da Cozinha Piloto do município de Quadra poderão ser efetuadas análises laboratoriais, 
ficando a cargo da empresa licitante, o eventual custo das mesmas. 
 
5.2.4. Reposição do Produto: 
A empresa licitante ou fabricante deverá se comprometer a substituir ou repor o produto, quando: 
- Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto 
à contaminação e/ou deterioração; 
- O produto não atender às especificações deste edital; 
- O produto apresentar qualquer alteração antes do vencimento (validade). 
- Caso a qualidade do produto não corresponda às exigências da presente concorrência, ou seja, 
isentos de rachaduras, amassamentos, ranhuras, remendos ou outras deformações e/ou com 
alterações de odor e cor, a remessa será devolvida a qualquer tempo. Deverá ser substituída pelo 
fornecedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sendo aceita pela Administração uma única 
substituição, sem qualquer ônus para a Municipalidade, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 
- Em caso de troca do produto, todos os custos de armazenagem que incluem carga, descarga e 
movimentação de estoque relativo ao período, deverão ser pagos pelo adjudicatário, detentor da 
ata. 
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PP 01/2019 – REGISTRO DE PREÇOS – MERENDA ESCOLAR 
TERMO DE REFERÊNCIA 

COTA PRINCIPAL 

ITEM QTD. 
TOTAL 

UNID. 
MEDIDA DESCRIÇÃO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

1 1440 PCT 

ARROZ AGULHINHA TIPO PCTES 05 KGS: De acordo com as NTA 02 e 
33. Tipo 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor 
clara, medindo 6 mm após o polimento, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no 
polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não 
comestíveis. Sem glúten. Contento no mínimo 90 % de grãos inteiros. Com 
rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso 
antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, 
grãos íntegros e soltos após cozimento.  Validade mínima:  12 (doze) 
meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 
(trinta) dias da data de entrega.       Embalagem: Primária:  sacos de 
polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 
(cinco) kg.   Secundária: fardo de papel multifoliados, resistente, totalmente 
fechado com costura ou fardo plástico, tóxico, transparente, resistente, 
termos soldado, contendo peso líquido total de 30 (trinta) kg.  Rotulagem:  
de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária 
e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as 
seguintes    informações:    identificação    do    produto, inclusive    a 
classificação   e a marca, nome e endereço   do fabricante, data   de 
fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº.  de registro  no  órgão 
competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será 
rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de 
conservação, aspecto   generalizado   de   mofo   ou   fermentação, odor 
estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. 

15,70  22.608,00 

2 300 KG 

ACHOCOLATADO EM PÓ – PACOTE DE 1 KG 
Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado 
e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes 
básicos: cacau em pó solúvel (Mínimo de 32%), açúcar, aromatizante, 
outros ingredientes que não descaracterizem o produto e permitido na 
legislação e outros aditivos permitidos na legislação.  O açúcar empregado 
no seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser substituído 
parcialmente por glicose pura ou lactose. Não poderá conter a adição de 
gordura e óleos estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como, à 
manteiga de cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas 
estranhas. Características Físico-Químicas:    Umidade (máximo):    
3,0%p/p; Glicídios    não redutores, em   sacarose (máximo):   68,0%p/p; 
Lipídios (mínimo): 6,5%p/p; Características organolépticas:  Aspecto:  pó 
homogêneo; Cor:  própria; Cheiro:  característico; Sabor:  doce, próprio.  
Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação. Data de 
entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. 
Embalagem: sacos de   polietileno   atóxico   contendo   500   g   a   1.000   
g   do      produto, reembalados em caixas de papelão reforçado.  OBS:  
apresentar junto com    as    amostras:    ficha    técnica; análises    
microbiológicas    e bromatológica expedido por órgão público, com prazo 
máximo de 1 (um) ano; alvará sanitário do fabricante e do licitante. 

 9,05  2.715,00 

3 37 KG CACAU EM PÓ/ SOLUVEL CHOCOLATE EM PÓ: produto solubilizado 
ara preparo de alimentos com (theobroma cacau) a 50%. Pacote de 1kg  52,00  1.924,00 

4 840 PCT 

AÇÚCAR CRISTAL PENEIRADO – PACOTE DE 5 KG. Açúcar cristal de 
1ª - contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por Porção, deverá ser 
fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa de parasitas e de detritos de animais ou vegetal. Embalagem 
primária de 5 Kg. 

 10,86  9.122,40 
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5 60 LT 
AZEITE LATA 500 ML - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido 
diretamente do fruto da oliveira através de processos tecnológicos 
adequados de acordo com a instrução normativa nº 01 de 
30/01/2012/MAPA com acidez máxima de 0.5%. 

  19,35  1.161,00 

6 60 PCT 
BISCOITO DE POLVILHO 200 GR (SEM LACTOSE) - Biscoito de 
polvilho c/ sal, embalado em saco plástico atóxico transparente com lacre 
bopp; 200 gramas. 

 6,95  
  417,00  

7 75 PCT 

BISCOITO DE POLVILHO 200 GR - Biscoito c/sal; de polvilho; azedo, 
gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha de 
soja; não contem glúten; saco plástico atóxico transparente com lacre 
bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a 
NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78) 

 4,98  373,50  

8 37 PCT 

BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE - Biscoito salgado, tipo água e sal 
cream cracker, diversas formatações, composição básica padrão, produto 
não deve conter lactose, produto embalado em embalagem vedada, com 
no mínimo 400 gramas. 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. 

 5,15 
 190,55 

9 37 PCT 

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE - Biscoito doce, diversas formatações, 
composição básica padrão, produto não deve conter lactose, produto 
embalado em embalagem vedada, com no mínimo 400 gramas. 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. 

  5,15  190,55 

10 52 PCT 

BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 500G - Biscoito doce s/recheio; 
rosquinha sabor de coco; de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, 
coco; ralado, açúcar invertido e outras substâncias.  Permitidas; 
acondicionado em saco plástico pvc atóxico, pct 500 gr, com val. Mínima 
na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a 
Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações   produto   sujeito   a   
verificação   no   ato   da   entrega   aos; procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

 5,70   296,40  

11 36 LT 

ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA – LATA DE 2 KG PESO 
LIQUIDO - produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho 
com grãos íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, 
envazadas praticamente cruas.  Reidratadas ou pré-cozidas imersas ou 
não   em   liquido   de   cobertura   apropriada, submetida   a   processo 
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados os 
recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. 

 14,35  516,60  

12 72 LT 

ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA – LATA DE 300 GRAMAS - 
produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho com grãos 
íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, envazadas 
praticamente cruas.  Reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não   em   
liquido   de   cobertura   apropriada, submetida   a   processo tecnológico 
adequado antes ou depois de hermeticamente fechados os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua alteração. 

  1,80  129,60 

13 112 KG 
FEIJÃO BRANCO, novo, constituído de grãos inteiros, com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades, mistura de 
outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico, pacote 
contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de validade. 

 12,00  1.344,00  

14 288 KG 
FEIJÃO PRETO, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros, com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades, mistura de 
outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico, pacote 
contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de validade. 

 6,60  1.900,80  
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15 525 KG 

FEIJÃO CARIOCA EXTRA NOVO: 01 KG 
De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e parasitas.  Livre de sujidade e de detritos 
animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de 
fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de 
entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) quilo.  –Secundária: 
fardo   de   plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado. 
Rotulagem:  de acordo   com a legislação   vigente.   Nos   rótulos das 
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara 
e indelével as seguintes informações:  identificação do produto, inclusive a 
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão 
competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será 
rejeitado caso não atenda as especificações e esteja em mau estado de 
conservação, aspecto generalizado de mofo, odor estranho e contenha 
substâncias nocivas à saúde. 

  5,23  2.745,75  

16 225 LT 

EXTRATO DE TOMATE- Embalagem Com 04 kg. 
Produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros e sãos 
do tomateiro (Solanum Licopersicum), sem peles e sem sementes, através 
de processos tecnológicos adequados. O produto será designado por 
extrato de tomate, podendo também ser denominado massa de tomate ou 
concentrado de tomate. Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. 
Características Gerais: será tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% de 
cloreto de sódio.  Deverá ser isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso.  Características organolépticas:  Aspecto: 
massa mole, Cor:  vermelha, cheiro e sabor:  próprios.  Característica 
Físico-química:  Extrato de tomate simples concentrado:  substância seca, 
menos cloreto de sódio, mínimo:  18% p/p.  O produto    deve atender a 
NTA Nº32, do Decreto 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo.  
Validade mínima:  12(doze) meses a partir da data de fabricação, que não 
poderá ser superior a 45 dias da data de entrega. Embalagem primária: 
latas contendo nome e endereço do fabricante, nº.   do   lote,   marca   do   
produto,   data   de   validade.   Embalagem secundária:  reembalados em 
caixa de papelão reforçado contendo nome e endereço do fabricante, nº. 
do lote, marca do produto, data de validade. 

 23,10  
 

 5.197,50 
 

17 450 LT 
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO – LATA DE 350 GR 
- Valores nutricionais mínimos por porção de 25 g (01 colheres de sopa). 
Valor calórico 15 kcal; Carboidratos 3,0 g; Proteínas menor que 1,0 g; 
Gorduras totais 0 g; Ferro 0,4 mg; Sódio 100,0 mg 

 3,75  1.687,50 

18 97 KG 

FUBÁ – PACOTE 1 KG - De milho fino. Produto obtido pela moagem do 
grão de milho (Zea mays, L.), desgerminado ou não. O fubá deve ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. 
Características físico-químicas:  Umidade máximo:  15,0% p/p; Acidez em 
ml de solução normal   máximo:   5,0%   p/p; Amido   mínimo:   72,0%   p/p; 
Protídeos mínimo: 7,0% p/p e Resíduo mineral fixo máximo: 2,0% p/p. 
Validade mínima:   06   meses   a   partir   da   data   de   fabricação.   
Embalagem primária:  embalados em sacos de polietileno atóxico, 
devidamente identificados, contendo nome e endereço do fabricante, 
número do lote, marca    do    produto, data    de    fabricação, validade.    
Embalagem secundária:  reembalados em caixas de papelão reforçado, 
contendo nome e endereço do fabricante, número do lote, marca do 
produto, data de fabricação, validade. 

 3,06  296,82 
 

19 2400 LT 

IOGURTE BEBIDA LÁCTEA - Bebida  láctea  c/iogurte  e  polpa  de  
frutas;  elaborado  a  partir  do  leite reconstituído   soro   de   leite,   
açúcar,   polpa   de   fruta;   composto   de estabilizante, acidulante, 
conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor  de  coco;  
conservação  ambiente  entre  1  a  10  graus  centigrados; validade 
mínima de 24 dias a contar da data da entrega; condicionado em  saco  
plástico  de  polietileno(sache),contendo  1  litro;  embalado  em caixa  de  
papelão  reforçado;  e  suas  condições  deverão  estar  de  acordo com  a  
resolução  273/05  da  ANVISA/ministério  da  saúde;  produto sujeito    a    
verificação    no    ato    da    entrega    aos    procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

 4,95   11.880  
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20 37 UNID 

LEITE DE SOJA 1 LT - composto extrato de soja, água, açúcar, sal, 
vitaminas A e D. Bebida a base de soja original; estabilizante goma 
carragena e aromatizante, contem açúcar; original; liquido pronto para 
consumo; caixa; 1 litro; caixa de papelão sistema tetra pack; isento de 
sujidades; acondicionamento de acordo com legislação vigente. 

  5,95  220,15 

21 1500 PCT 
LEITE EM PÓ INTEGRAL – PACOTE 400GR - Porção de 26 gr (02 
colheres de sopa) Valor Calórico 130 Kcal; Carboidratos 10 gr; Proteínas 7 
gr; Gorduras Totais 7 gr; Gorduras Saturadas 4 gr; Colesterol 23 mg; Fibra 
alimentar 1 gr; Cálcio 240 mg; Sódio 85 mg 

 11,35 17.025,00 

22 135 UNID 

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 L - UHT/UAT; integral; teor de matéria 
gorda mínimo de 3%; embalagem estéril   e hermeticamente   fechada; 
embalado   em caixa cartonada   e aluminizada com 1 litro; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e 
posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e   Decreto   2244   de   
04/06/97   e   alterações   posteriores; e c/validade min. de 4 meses na 
data da entrega 

 3,45  465,75 

23 600 PCT 

MACARRÃO TIPO AVE MARIA – (pacote com 500 gramas semolado). 
Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo -Tipo 1 (sêmola / 
semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento 
mecânico, sem    fermentação, de    acordo    com   a    NTA    49, do 
Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução 
Normativa nº.  08, de 02/06/2005 -  MAPA.  Ingredientes:  sêmola / 
semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes 
naturais   urucum   e/ou   curcuma   e/ou   betacaroteno.       CONTÉM 
GLÚTEN.  Características Físico-Químicas:  Umidade máx.  13%, 
Colesterol mín.  0,045g/kg, Acidez máx.  5%, Resíduo fixo sobre a 
substância seca (g/100g) máx.  01, Amido estranho ao trigo (g/100g): 
ausência. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do 
produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do 
lote.  Validade mínima:  1 ano a partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a 60 dias da data de entrega. 

 2,87   1722,00 

24 22 PCT 

MACARRÃO CABELO DE ANJO COM OVOS                                      Boa 
qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. 
Embalagem primária de polietileno transparente de 500 gr, hermeticamente 
vedada e intacta. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e 
validade. 

3,25 71,50 

25 37 PCT 

MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHAS                                          
fabricado a partir de matérias primas de 1° qualidade; as massas ao serem 
postas na água não devera turvá-las antes da cocção; não podendo estar 
fermentada ou rançosas; na embalagem não poderá haver a mistura de 
outros tipos de macarrão; com rendimento mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais do peso antes da cocção - embalagem com 500 gr. 

  4,05  149,85  

26 30 PCT 

MACARRAO COM OVOS TIPO CONCHINHA - fabricado a partir de 
matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não 
deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou 
rançosa. Na embalagem não poderá haver a mistura de outros tipos de 
macarrão. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais 
do peso antes da cocção - embalagem de 500gr. 

 3,62  108,60 

27 300 PCT 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO, pct de 500gr, produto obtido, 
exclusivamente, de Farinha de Trigo -Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) 
resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem 
fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, 
do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº.  08, de 02/06/2005- 
MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovos e corantes natural urucum e/ou cúrcuma e/ou 
betacaroteno. CONTÉM   GLÚTEN.   Características   Físico-Químicas:   
Umidade máx. 13%, Colesterol mín. Lipídeos 70% 0,045g/kg, Acidez máx. 
5%, Resíduo fixo sobre a substância seca (g/100g) máx.  01, Amido 
estranho ao trigo (g/100g): ausência. Embalagem: sacos de polietileno 
atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de 
fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega. 

 3,12   936,00 
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28 15 PCT 

FARINHA DE MANDIOCA, grupo seco, subgrupo fino, classe branca, tipo 
1, embalagem de polietileno atóxico de 01 kg. Com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de 
entrega. 

 6,15  
  

 92,25 
  

29 15 PCT 

FARINHA DE MILHO FLOCADA, pré-cozida, de preparo instantâneo, 
embalagem de 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, informações nutricionais, fornecedor, data de 
fabricação e validade Produto enriquecido com Ferro e Ácido Fólico. 
Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. 

 3,72 55,80 

30 225 PT 

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL: PT 500GR. De acordo 
com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas 
com os seguintes ingredientes básicos:  óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I. 
Vit. A por kg estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, 
conservador, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes 
BHT e ácido cítrico, corante natural de urucum e cúrcuma ou natural Beta 
caroteno, sem gordura trans, com 505 de lipídeos.   Validade mínima: 06 
(seis) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 
20 (vinte) dias da data de entrega.     Embalagem: -Primária: pote de 
plástico atóxico, contendo peso líquido de 500g ou 01 Kg. - Secundária: 
caixa de papelão ondulado contendo peso líquido de 06 (seis) Kg.      
Rotulagem:  de acordo com a legislação vigente.  Nos rótulos das 
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara 
e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a 
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e peso líquido, n.º de registro     no     órgão     
competente, empilhamento     máximo     para armazenagem. 

 5,30  1.192,50 

31 60 PT 

MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE               Produto deverá 
estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e 
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, 
óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e 
aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter 
leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. 
Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem 
primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de 
proteção intacto, pesando 500 gramas. 

 8,43  505,80 

32 37 LT 

MILHO VERDE – LATA DE 2 KG PESO LIQUIDO 
Valores nutricionais mínimos por porção de 15 g (01 colheres de sopa), 
Valor calórico 10 kcal, Carboidratos 20 g, Proteínas menor que 1,0 g, 
Gorduras totais 0 g, Fibra < 1 g, Sódio 35 mg 

 15,12  559,44  

33 37 LT 

MILHO VERDE – LATA DE 300 GRAMAS 
Valores nutricionais mínimos por porção de 15 g (01 colheres de sopa). 
Valor calórico 10 kcal. Carboidratos 20 g. Proteínas menor que 1,0 g. 
Gorduras totais 0 g. Fibra < 1 g. Sódio 35 mg 

 2,23  82,51  

34 112 LT 

SARDINHAS AO PRÓPRIO SUCO C/ ÓLEO COMESTÍVEL, preparada 
com pescado fresco, limpos, 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. 

 4,15 464,80  

35 375 UNI 

ÓLEO DE SOJA - embalagem com 900 ml. 
Óleo vegetal de soja, refinado, tendo sofrido processo tecnológico 
adequado com dosagem neutralização, clarificação frigorífico ou não 
desodorização.   Característica   físico-química-Química:   Acidez 
(máximo): 0,6mg KOH/g.  Índice de Peróxidos (máximo):  10meq/kg.  
Validade: mínima de 6(seis) meses a partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias   da   data     de     
entrega. Embalagem primária: l recipiente plástico. Embalagem 
secundária: embalados em caixas de papelão reforçado. Embalagem Pet 
20x 900 ml 

 4,15  1.556,25  
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36 15 PCT 

ORÉGANO - em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; 
grãos são  e  limpos;  de  coloração  verde  pardacenta;  com  cheiro  
aromático  e sabor próprio; isento de sujidades e  materiais estranhos a 
sua espécie; acondicionado  em  saco  plástico  transparente,  atóxico,  
contendo  10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade 
mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão  
estar  de acordo com  a  resolução  RDC  276/05  e  suas  alterações  
posteriores;  produto sujeito    a    verificação    no    ato    da    entrega    
aos    procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 

 2,37  35,55 

37 1.500,00 KG 

PÃO DE LEITE - alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo 
consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de 
trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g 
de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 
0,05g de antimofo; pesando   50g   por   unidade, e suas condições 
deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 
25/08/99) 

 10,45   15.675,00  

38 1.650,00 KG 

PÃO FRANCES - composição mínima da massa: 40g  farinha de trigo,0,8g 
de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de  agua,0,2g de  açúcar; 1,2g de 
fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por 
unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas  condições 
deverão  estar  de  acordo  com  o  (dec.3.029,de 16/04/99)  e (port.593,de 
25/08/99);  Portaria  263  de  22  de  setembro  de  2005  e  suas  
alterações posteriores;   produto   sujeito   a   verificação   no   ato   da   
entrega   aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 

 10,45   17.242,50 

39 75 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA PCT COM 300GRS                                                                  5,75  431,25 

40 30 KG 

SAL REFINADO 01 KG - iodado, com granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de 
sais de iodo de no mínimo 10 mg e o máximo de 15 mg de iodo por quilo 
de acordo com a legislação federal especifica, com registro no Ministério 
da    Saúde.    Característica    físico-química:    umidade:    0,200%    p/p 
(máximo).  Iodo:  teor igual ou superior a 20 miligramas até o limite máximo 
de 60 miligramas de iodo por quilograma de produto. Validade mínima: 01 
anos, a partir da data de fabricação. A data de entrega não poderá ser 
superior a 60 dias da data de fabricação. Embalagem: saco de polietileno 
atóxico e  reembalados  em  fardo  de  papel  reforçado contendo até 30 
(trinta) kg - Embalagem primária de 1 kg 

 2,57  77,10 

41 600 LT 

SUCO CONCENTRADO LIQUIDO -Sabor maracujá - contendo polpa de 
frutas, com conservantes (benzoato de sódio) e acidulante (ácido cítrico), 
Aroma natural da fruta, sabores variados, para diluição em água, sem 
açúcar. Com validade de 6 (seis) meses à 1 (um) ano. Em embalagem pet 
ou vidro, Rendimento mínimo de 05 litros. 

  7,55  
  

4.530,00 
  

42 600 LT 

SUCO CONCENTRADO NATURAL LIQUIDO sabores, sem açúcar, no 
qual deverá conter polpa, ser pasteurizado, mantido e armazenado sob 
refrigeração, ausente de corantes artificiais, flavorizantes, conservantes 
artificiais e aromas não naturais. Embalagem de 1 litro. 

 23,50  14.100,00 

43 48 LT 

SUCO DE SOJA 1LT - composto de extrato soja, suco concentrado de 
frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos 
sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de 
acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978 

 6,07 291,36 

44 45 PCT 

LOURO EM FOLHAS SECAS - Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; 
Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e 
Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem 
primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente 
vedada; Embalado Em Caixa de Papelão Apropriada; Com Validade 
Mínima de 10 meses. 

  2,62  117,90 

45 150 PT 

TEMPERO PRONTO 01 KG - produto destinado temperar alimentos; 
obtido da mistura de sal refinado e  alho;  pode  conter  aromatizantes  
naturais  e  aditivos;  permitidos pela  legislação;  com  aspecto  cor,  cheiro  
e  sabor  próprios;  isento  de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, 
vedado, pesando 1kg; e suas condições     deverão     estar     de     acordo     
com     a     (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97  SVC/MS;  Resolução  
RDC  276/05  e  suas  alterações posteriores;   produto   sujeito   a   
verificação   no   ato   da   entrega   aos procedimentos Administrativos 
determinados pela ANVISA. 

 6,45  967,50 
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46 127 UNID 

VINAGRE 750 ML- De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto 
limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem 
conservantes e sem corantes.  Livre de sujidades, parasitas e larvas.  
Aparência:  líquido límpido -  Cor, sabor, cheiro próprios.  Validade mínima:  
12 (doze) meses da data de fabricação que não deverá ser superior a 30 
(trinta) dias da data de entrega.  Embalagem: Primária:  frascos de plástico 
atóxico com volume líquido de 750 ml.  Rotulagem:  de acordo com a 
legislação vigente.  Nos rótulos das embalagens primária e secundária 
deverão   estar   impressas   de   forma   clara   e   indelével   as   
seguintes informações:  identificação do produto, inclusive a classificação e 
a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade   e   peso   líquido, n.º   de   registro   no   órgão   competente, 
empilhamento máximo para armazenagem.  Reposição do produto nos 
seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento, embalagem 
danificada, defeituosa ou inadequadas. 

 2,87  364,49  

CARNES 

47 1500 KG 

CARNE MOÍDA - Carne bovina; acém; moída; resfriada; e no máximo 10% 
de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalada 
em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de 
acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma.  2244/97); 
Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 
verificação   no   ato   da   entrega   aos   procedimentos   administrativos 
determinados pela Secretaria de Agricultura. 

 15,20  22.800,00 

48 1125 KG 

CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Frango  semi-
processado;  peito  sem  osso,  em  peça,  sem  tempero; congelado,  com  
validade  de  12 (doze) meses;  com  aspecto,  cor,  cheiro  e sabor  
próprios;  sem  manchas  e  parasitas;  acondicionado  em  saco plástico  
transparente,  atóxico;  pesando  500  a  600g  por  peça;  e  suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e 
(Port.210,10/11/98) devendo  obedecer  o  valor limite de 6% de agua; 
produto sujeito   à   verificação   no   ato   da   entrega   aos   
procedimentos administrativos determinados pela MAPA 

 12,93  14.546,25 

49 1500 KG 

CARNE EM PEDAÇO - Carne bovina; acém; picada; resfriada; e no 
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 
embalada em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 
2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto 
sujeito a verificação    no    ato    da    entrega    aos    procedimentos 
administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. 

 16,90  25.350,00 

50 112 KG 

CARNE EM PEDAÇO (TIPO MUSCULO) Carne bovina; musculo; picada; 
resfriada; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio; embalada em saco plástico transparente, atóxico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA. 

 17,40  1.948,80 

51 22 KG 

PRESUNTO FATIADO, magro;  cozido;  obtido  de  pernil  suíno  sadio;  
com aspecto, cheiro, cor e sabor  próprios; isento de sujidades, parasitos e 
larvas;  validade   mínima  de   05  dias  a  contar   da  entrega  e  suas 
condições  deverão  estar  de  acordo  com  a  NTA 8 (Decreto  12.486  de 
20/10/78);  instrução  normativa  n°20  de  31  de  julho  de  2000  e  suas 
alterações;   produto   sujeito   a   verificação   no   ato   da   entrega   aos 
procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de 
Agricultura. 

 30,00  660,00 

52 22 KG 

QUEIJO MUSSARELA FATIADA, com validade mínima de 05 dias a 
contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com 
a Portaria MA nº º 364, de 04/09/1997  e  NTA 11 (Decreto  12486  de  
20/10/78);  e suas  alterações  posteriores;  produto  sujeito  a  verificação  
no  ato  da entregas aos procedimentos administrativos determinados pela 
Secretaria de Agricultura. 

 34,00  748,00 

53 75 KG 

SALSICHA -  tipo hot-dog; composta de  carne bovina; fresca 
c/condimentos triturados, misturados, cozidos; acondicionada em 
embalagens plásticas  flexíveis, atóxicas, termosselada a vácuo, pesando 
aproximadamente  50  g  cada  unidade,  com  validade  mínima de 20 dias 
a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo 
com a NTA-5  (Decreto  12486  de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução   
Normativa n° 4, de 31 de marco de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 
de setembro de 2002 

 10,05  753,75 

HORTIFRUTI 
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54 52 KG 

ALHO PICADO - deverá estar de acordo com a NTA 02 e 31 (Decreto 
12342/78) e Portaria nº 242/1992 do Ministério da Agricultura. O produto 
deverá estar envasado, submetido a adequado processamento 
tecnológico, a fim de manter suas qualidades. Não poderá apresentar 
defeitos (cascas), bolor, fungos, mofo ou qualquer substancia nociva à 
saúde. Ingredientes: alho descascado, picado ou triturado, acidulante e 
conservadores, desde que permitidos pela Legislação. Sem sal, sem 
pimenta, sem glúten e sem gordura trans. Características: cor, odor, sabor 
e textura característicos; uniformidade (tamanho e formato). Embalagem 
primaria: pote plástico com tampa, com lacre de proteção intacto, 
resistente, pesando 500 gramas ou 1 kg. Embalagem secundaria: caixa de 
papelão reforçada, lacrada, pesando até 15 kg. 

 22,00  1.144,00 

55 120 KG 

MELÃO - de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, 
devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem.  

 3,95  474,00 

56 150 KG 
BANANA PRATA - em Kg; de primeira, tamanho e   coloração uniformes; 
com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  3,25  487,50 

57 375 KG 

BATATA - processada; lisa  beneficiada;  embalada  em  saco  plástico, 
esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro  
e sabor   próprios; firme   e intacta;   livre   de  fertilizantes, sujidades,  
parasitas  e  larvas;  e  suas  condições  deverão  estar  de acordo com  a 
Portaria  CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do  Consumidor, Port.272/05 e 
suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos 
Administrativos a  verificação  no  ato  da  entrega  aos  determinados pela 
ANVISA. 

 3,40  1.275,00  

58 60 KG 

CAQUI FUYU - de 1ª qualidade A casca deve ser de coloração alaranjada 
ou vermelha. Não serão aceitos os seguintes defeitos: ferimento, podridão, 
passado, amassado, imaturo. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem.  

 8,45  507,00 

59 450 KG 

CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 
mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo  
catafilo  (película  externa  da  cebola);  não  apresentar  defeitos externos 
e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico 
mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser 
entregue  em  embalagem  aberta,   sub múltipla     de (1,00x1,   20)m;  
contendo peso liquido, nome  e  telefone   do fornecedor;   devendo   
obedecer   res.259/02,   Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91. 

 3,50  1.575,00 

60 67 KG 

INHAME - ótima qualidade; compacto e firme; isento de enfermidades sem 
material terroso e sem umidade externa; de cor roxa; bem desenvolvido; e 
suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272 de 22 de 
setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA no ato da 
entrega 

 8,00  536,00 

61 2.250 KG 

MAÇÃ GALA; nacional; de primeira; apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com 
polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) 
RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da 
Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, 
INMETRO) 

 5,07  11.407,50 

62 67 KG 

MAMÃO FORMOSA  de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho  e  coloração  uniformes;  devendo  ser  bem  desenvolvido  e 
maduro; com polpa firme e intacta;  sem danos físicos e  mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da 
Instrução Normativa Conjunta Nº 9,de 
12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito  a verificação  no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

 3,70  247,90  

63 130 KG 

MANDIOQUINHA - primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de   
enfermidades   material   terroso   e   umidade   externa   anormal; tamanho  
e  coloração  uniformes;  devendo  ser  bem  desenvolvida; isenta  de  
danos  físicos  ou   mecânicos  oriundos  do   manuseio  e transporte; e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05;  
com os  padrões  de  embalagem  da  Instrução  Normativa Conjunta N 

 7,33  952,90 
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9,de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. 

64 75 KG 

MELANCIA- Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e   
larvas; tamanho   e   coloração   uniformes; devendo   ser   bem 
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, 
pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 

 2,65  198,75 

65 525 KG 

MEXERICA PONCÃ; de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; 
com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com 
a resolução RDC 272/05; 

 4,66  2.446,50 

66 1500 KG 

PERA nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser 
bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão 
estar de acordo com a Resolução RDC 272/05; com os padrões de 
embalagem da Instrução Normativa Conjunta N 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA.INMETRO), produto sujeito aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA no ato da entrega. 

 9,00  13.500,00 

67 22 KG 
CARÁ - Produto ótima qualidade; compacto e firme; isento de 
enfermidades sem material terroso e sem umidade externa; de cor padrão; 
bem desenvolvido; 

 6,00  132,00 

68 33 KG 

REPOLHO ROXO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas roxas sem traços 
de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando 
tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias 
estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou 
mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser 
do grupo roxo, com folha lisa e formato de cabeça redondo. 

 5,20  171,60 

69 33 KG 

REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços 
de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando 
tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias 
estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou 
mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser 
do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo. 

 4,70  155,10 

70 75 CX 
MORANGO - in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, 
com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de pragas e 
doenças e munida de cálice e pedúnculo verde, em embalagem plástica 
transparente pesando 200g cada, sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

 4,66  349,50 

71 52 KG 

UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - para consumo in natura. O fruto 
deverá obedecer a um padrão mínimo de qualidade, não serão tolerados 
os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: amassado, 
rachado, passado, podridão e queimado do sol. O produto deverá estar 
fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.  

 11,00  572,00 

72 60 KG 
ABOBORA CABOTIÁ - boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 

 3,00  180,00 

73 675 KG 

TOMATE -  salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; 
isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres 
de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões  de  
origem  física  ou  mecânica,  rachaduras  e  cortes;  e  suas condições  
deverão  estar  de  acordo  com  a  NTA 14(Decreto  12486  de 20/10/78);  
com  os  padrões  de  embalagem  da  Instrução  Normativa Conjunta Nº 9, 
de 12/11/02, (SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação  no  
ato  da  entrega  aos  procedimentos  administrativos determinados pela 
ANVISA. 

 4,45  3.003,00 

COTA PRINCIPAL - R$ 249.859,87 
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PP 01/2019 – REGISTRO DE PREÇOS – MERENDA ESCOLAR 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

COTA RESERVADA 

ITEM QTD. 
TOTAL 

UNID. 
MEDIDA DESCRIÇÃO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

74 480 PCT 

ARROZ AGULHINHA TIPO PCTES 05 KGS: De acordo com as NTA 02 e 
33. Tipo 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor 
clara, medindo 6 mm após o polimento, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no 
polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não 
comestíveis. Sem glúten. Contento no mínimo 90 % de grãos inteiros. Com 
rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso 
antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, 
grãos íntegros e soltos após cozimento.  Validade mínima:  12 (doze) 
meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 
(trinta) dias da data de entrega.       Embalagem: Primária:  sacos de 
polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 
(cinco) kg.   Secundária: fardo de papel multifoliados, resistente, totalmente 
fechado com costura ou fardo plástico, tóxico, transparente, resistente, 
termos soldado, contendo peso líquido total de 30 (trinta) kg.  Rotulagem:  
de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária 
e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as 
seguintes    informações:    identificação    do    produto, inclusive    a 
classificação   e a marca, nome e endereço   do fabricante, data   de 
fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº.  de registro  no  órgão 
competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será 
rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de 
conservação, aspecto   generalizado   de   mofo   ou   fermentação, odor 
estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. 

15,70 7.536,00 

75 100 KG 

ACHOCOLATADO EM PÓ – PACOTE DE 1 KG 
Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado 
e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes 
básicos: cacau em pó solúvel (Mínimo de 32%), açúcar, aromatizante, 
outros ingredientes que não descaracterizem o produto e permitido na 
legislação e outros aditivos permitidos na legislação.  O açúcar empregado 
no seu preparo deve ser normalmente sacarose, podendo ser substituído 
parcialmente por glicose pura ou lactose. Não poderá conter a adição de 
gordura e óleos estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como, à 
manteiga de cacau e não poderá ser adicionado de amido e féculas 
estranhas. Características Físico-Químicas:    Umidade (máximo):    
3,0%p/p; Glicídios    não redutores, em   sacarose (máximo):   68,0%p/p; 
Lipídios (mínimo): 6,5%p/p; Características organolépticas:  Aspecto:  pó 
homogêneo; Cor:  própria; Cheiro:  característico; Sabor:  doce, próprio.  
Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação. Data de 
entrega não deverá ser superior a 45 dias da data de fabricação. 
Embalagem: sacos de   polietileno   atóxico   contendo   500   g   a   1.000   
g   do      produto, reembalados em caixas de papelão reforçado.  OBS:  
apresentar junto com    as    amostras:    ficha    técnica; análises    
microbiológicas    e bromatológica expedido por órgão público, com prazo 
máximo de 1 (um) ano; alvará sanitário do fabricante e do licitante. 

 9,05 905,00 

76 13 KG CACAU EM PÓ/ SOLUVEL CHOCOLATE EM PÓ: produto solubilizado 
ara preparo de alimentos com (theobroma cacau) a 50%. Pacote de 1kg  52,00  676,00 

77 280 PCT 

AÇÚCAR CRISTAL PENEIRADO – PACOTE DE 5 KG. Açúcar cristal de 
1ª - contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por Porção, deverá ser 
fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa de parasitas e de detritos de animais ou vegetal. Embalagem 
primária de 5 Kg. 

 10,86  3.040,80 
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78 20 LT 
AZEITE LATA 500 ML - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido 
diretamente do fruto da oliveira através de processos tecnológicos 
adequados de acordo com a instrução normativa nº 01 de 
30/01/2012/MAPA com acidez máxima de 0.5%. 

  19,35  387,00 

79 20 PCT 
BISCOITO DE POLVILHO 200 GR (SEM LACTOSE) - Biscoito de 
polvilho c/ sal, embalado em saco plástico atóxico transparente com lacre 
bopp; 200 gramas. 

 6,95  
  139,00 

80 25 PCT 

BISCOITO DE POLVILHO 200 GR - Biscoito c/sal; de polvilho; azedo, 
gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha de 
soja; não contem glúten; saco plástico atóxico transparente com lacre 
bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a 
NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78) 

 4,98  124,50 

81 13 PCT 

BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE - Biscoito salgado, tipo água e sal 
cream cracker, diversas formatações, composição básica padrão, produto 
não deve conter lactose, produto embalado em embalagem vedada, com 
no mínimo 400 gramas. 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. 

 5,15 
 66,95 

82 13 PCT 

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE - Biscoito doce, diversas formatações, 
composição básica padrão, produto não deve conter lactose, produto 
embalado em embalagem vedada, com no mínimo 400 gramas. 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. 

  5,15  66,95 

83 18 PCT 

BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 500G - Biscoito doce s/recheio; 
rosquinha sabor de coco; de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, 
coco; ralado, açúcar invertido e outras substâncias.  Permitidas; 
acondicionado em saco plástico pvc atóxico, pct 500 gr, com val. Mínima 
na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a 
Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações   produto   sujeito   a   
verificação   no   ato   da   entrega   aos; procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

 5,70  102,60 

84 12 LT 

ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA – LATA DE 2 KG PESO 
LIQUIDO - produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho 
com grãos íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, 
envazadas praticamente cruas.  Reidratadas ou pré-cozidas imersas ou 
não   em   liquido   de   cobertura   apropriada, submetida   a   processo 
tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados os 
recipientes utilizados a fim de evitar a sua alteração. 

 14,35  172,20 

85 24 LT 

ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA – LATA DE 300 GRAMAS - 
produto preparado com ervilhas com grãos íntegros e milho com grãos 
íntegros e não quebradiços, previamente debulhadas, envazadas 
praticamente cruas.  Reidratadas ou pré-cozidas imersas ou não   em   
liquido   de   cobertura   apropriada, submetida   a   processo tecnológico 
adequado antes ou depois de hermeticamente fechados os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua alteração. 

  1,80  43,20 

86 38 KG 
FEIJÃO BRANCO, novo, constituído de grãos inteiros, com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades, mistura de 
outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico, pacote 
contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de validade. 

 12,00  456,00 

87 96 KG 
FEIJÃO PRETO, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros, com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades, mistura de 
outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico, pacote 
contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de validade. 

 6,60  633,60 
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88 175 KG 

FEIJÃO CARIOCA EXTRA NOVO: 01 KG 
De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, 
isentos de matéria terrosa e parasitas.  Livre de sujidade e de detritos 
animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de 
fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de 
entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) quilo.  –Secundária: 
fardo   de   plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado. 
Rotulagem:  de acordo   com a legislação   vigente.   Nos   rótulos das 
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara 
e indelével as seguintes informações:  identificação do produto, inclusive a 
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão 
competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será 
rejeitado caso não atenda as especificações e esteja em mau estado de 
conservação, aspecto generalizado de mofo, odor estranho e contenha 
substâncias nocivas à saúde. 

  5,23  915,25 

89 75 LT 

EXTRATO DE TOMATE- Embalagem Com 04 kg. 
Produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros e sãos 
do tomateiro (Solanum Licopersicum), sem peles e sem sementes, através 
de processos tecnológicos adequados. O produto será designado por 
extrato de tomate, podendo também ser denominado massa de tomate ou 
concentrado de tomate. Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. 
Características Gerais: será tolerada a adição de 1% de açúcar e 5% de 
cloreto de sódio.  Deverá ser isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso.  Características organolépticas:  Aspecto: 
massa mole, Cor:  vermelha, cheiro e sabor:  próprios.  Característica 
Físico-química:  Extrato de tomate simples concentrado:  substância seca, 
menos cloreto de sódio, mínimo:  18% p/p.  O produto    deve atender a 
NTA Nº32, do Decreto 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo.  
Validade mínima:  12(doze) meses a partir da data de fabricação, que não 
poderá ser superior a 45 dias da data de entrega. Embalagem primária: 
latas contendo nome e endereço do fabricante, nº.   do   lote,   marca   do   
produto,   data   de   validade.   Embalagem secundária:  reembalados em 
caixa de papelão reforçado contendo nome e endereço do fabricante, nº. 
do lote, marca do produto, data de validade. 

 23,10 1.732,50 

90 150 LT 
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO – LATA DE 350 GR 
- Valores nutricionais mínimos por porção de 25 g (01 colheres de sopa). 
Valor calórico 15 kcal; Carboidratos 3,0 g; Proteínas menor que 1,0 g; 
Gorduras totais 0 g; Ferro 0,4 mg; Sódio 100,0 mg 

 3,75  562,50 

91 33 KG 

FUBÁ – PACOTE 1 KG - De milho fino. Produto obtido pela moagem do 
grão de milho (Zea mays, L.), desgerminado ou não. O fubá deve ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria 
terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. 
Características físico-químicas:  Umidade máximo:  15,0% p/p; Acidez em 
ml de solução normal   máximo:   5,0%   p/p; Amido   mínimo:   72,0%   p/p; 
Protídeos mínimo: 7,0% p/p e Resíduo mineral fixo máximo: 2,0% p/p. 
Validade mínima:   06   meses   a   partir   da   data   de   fabricação.   
Embalagem primária:  embalados em sacos de polietileno atóxico, 
devidamente identificados, contendo nome e endereço do fabricante, 
número do lote, marca    do    produto, data    de    fabricação, validade.    
Embalagem secundária:  reembalados em caixas de papelão reforçado, 
contendo nome e endereço do fabricante, número do lote, marca do 
produto, data de fabricação, validade. 

 3,06  100,98 

92 800 LT 

IOGURTE BEBIDA LÁCTEA - Bebida  láctea  c/iogurte  e  polpa  de  
frutas;  elaborado  a  partir  do  leite reconstituído   soro   de   leite,   
açúcar,   polpa   de   fruta;   composto   de estabilizante, acidulante, 
conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor  de  coco;  
conservação  ambiente  entre  1  a  10  graus  centigrados; validade 
mínima de 24 dias a contar da data da entrega; condicionado em  saco  
plástico  de  polietileno(sache),contendo  1  litro;  embalado  em caixa  de  
papelão  reforçado;  e  suas  condições  deverão  estar  de  acordo com  a  
resolução  273/05  da  ANVISA/ministério  da  saúde;  produto sujeito    a    
verificação    no    ato    da    entrega    aos    procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

 4,95  3.960,00 
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93 13 UNID 

LEITE DE SOJA 1 LT - composto extrato de soja, água, açúcar, sal, 
vitaminas A e D. Bebida a base de soja original; estabilizante goma 
carragena e aromatizante, contem açúcar; original; liquido pronto para 
consumo; caixa; 1 litro; caixa de papelão sistema tetra pack; isento de 
sujidades; acondicionamento de acordo com legislação vigente. 

  5,95  77,35 

94 500 PCT 
LEITE EM PÓ INTEGRAL – PACOTE 400GR - Porção de 26 gr (02 
colheres de sopa) Valor Calórico 130 Kcal; Carboidratos 10 gr; Proteínas 7 
gr; Gorduras Totais 7 gr; Gorduras Saturadas 4 gr; Colesterol 23 mg; Fibra 
alimentar 1 gr; Cálcio 240 mg; Sódio 85 mg 

 11,35 5.675,00 

95 45 UNID 

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 L - UHT/UAT; integral; teor de matéria 
gorda mínimo de 3%; embalagem estéril   e hermeticamente   fechada; 
embalado   em caixa cartonada   e aluminizada com 1 litro; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e 
posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e   Decreto   2244   de   
04/06/97   e   alterações   posteriores; e c/validade min. de 4 meses na 
data da entrega 

 3,45  155,25 

96 200 PCT 

MACARRÃO TIPO AVE MARIA – (pacote com 500 gramas semolado). 
Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo -Tipo 1 (sêmola / 
semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento 
mecânico, sem    fermentação, de    acordo    com   a    NTA    49, do 
Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução 
Normativa nº.  08, de 02/06/2005 -  MAPA.  Ingredientes:  sêmola / 
semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes 
naturais   urucum   e/ou   curcuma   e/ou   betacaroteno.       CONTÉM 
GLÚTEN.  Características Físico-Químicas:  Umidade máx.  13%, 
Colesterol mín.  0,045g/kg, Acidez máx.  5%, Resíduo fixo sobre a 
substância seca (g/100g) máx.  01, Amido estranho ao trigo (g/100g): 
ausência. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do 
produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do 
lote.  Validade mínima:  1 ano a partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a 60 dias da data de entrega. 

 2,87  574,00 

97 8 PCT 

MACARRÃO CABELO DE ANJO COM OVOS                                      Boa 
qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. 
Embalagem primária de polietileno transparente de 500 gr, hermeticamente 
vedada e intacta. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e 
validade. 

3,25 26,00 

98 13 PCT 

MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHAS                                          
fabricado a partir de matérias primas de 1° qualidade; as massas ao serem 
postas na água não devera turvá-las antes da cocção; não podendo estar 
fermentada ou rançosas; na embalagem não poderá haver a mistura de 
outros tipos de macarrão; com rendimento mínimo após o cozimento de 2 
vezes a mais do peso antes da cocção - embalagem com 500 gr. 

  4,05  52,65 

99 10 PCT 

MACARRAO COM OVOS TIPO CONCHINHA - fabricado a partir de 
matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não 
deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou 
rançosa. Na embalagem não poderá haver a mistura de outros tipos de 
macarrão. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais 
do peso antes da cocção - embalagem de 500gr. 

 3,62  36,20 

100 100 PCT 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO, pct de 500gr, produto obtido, 
exclusivamente, de Farinha de Trigo -Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) 
resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem 
fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, 
do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº.  08, de 02/06/2005- 
MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovos e corantes natural urucum e/ou cúrcuma e/ou 
betacaroteno. CONTÉM   GLÚTEN.   Características   Físico-Químicas:   
Umidade máx. 13%, Colesterol mín. Lipídeos 70% 0,045g/kg, Acidez máx. 
5%, Resíduo fixo sobre a substância seca (g/100g) máx.  01, Amido 
estranho ao trigo (g/100g): ausência. Embalagem: sacos de polietileno 
atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de 
fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega. 

 3,12  312,00 
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101 5 PCT 

FARINHA DE MANDIOCA, grupo seco, subgrupo fino, classe branca, tipo 
1, embalagem de polietileno atóxico de 01 kg. Com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de 
fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de 
entrega. 

 6,15  
  30,75 

102 5 PCT 

FARINHA DE MILHO FLOCADA, pré-cozida, de preparo instantâneo, 
embalagem de 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, peso, informações nutricionais, fornecedor, data de 
fabricação e validade Produto enriquecido com Ferro e Ácido Fólico. 
Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. 

 3,72 18,60 

103 75 PT 

MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL: PT 500GR. De acordo 
com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas 
com os seguintes ingredientes básicos:  óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I. 
Vit. A por kg estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, 
conservador, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes 
BHT e ácido cítrico, corante natural de urucum e cúrcuma ou natural Beta 
caroteno, sem gordura trans, com 505 de lipídeos.   Validade mínima: 06 
(seis) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 
20 (vinte) dias da data de entrega.     Embalagem: -Primária: pote de 
plástico atóxico, contendo peso líquido de 500g ou 01 Kg. - Secundária: 
caixa de papelão ondulado contendo peso líquido de 06 (seis) Kg.      
Rotulagem:  de acordo com a legislação vigente.  Nos rótulos das 
embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara 
e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a 
classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e peso líquido, n.º de registro     no     órgão     
competente, empilhamento     máximo     para armazenagem. 

 5,30  397,50 

104 20 PT 

MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE               Produto deverá 
estar de acordo com a NTA 02 e 50 (Decreto 12.846/78) e 
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Ingredientes: água, 
óleos vegetais, sal, vitamina A, corante natural, conservantes e 
aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Não poderá conter 
leite e/ou soro de leite na composição. Sem gordura trans e colesterol. 
Características: cor, odor, sabor e consistência característica. Embalagem 
primária: pote plástico com tampa, atóxico, resistente, com lacre de 
proteção intacto, pesando 500 gramas. 

 8,43 168,60 

105 13 LT 

MILHO VERDE – LATA DE 2 KG PESO LIQUIDO 
Valores nutricionais mínimos por porção de 15 g (01 colheres de sopa), 
Valor calórico 10 kcal, Carboidratos 20 g, Proteínas menor que 1,0 g, 
Gorduras totais 0 g, Fibra < 1 g, Sódio 35 mg 

 15,12  196,56 

106 13 LT 

MILHO VERDE – LATA DE 300 GRAMAS 
Valores nutricionais mínimos por porção de 15 g (01 colheres de sopa). 
Valor calórico 10 kcal. Carboidratos 20 g. Proteínas menor que 1,0 g. 
Gorduras totais 0 g. Fibra < 1 g. Sódio 35 mg 

 2,23  28,99 

107 38 LT 

SARDINHAS AO PRÓPRIO SUCO C/ ÓLEO COMESTÍVEL, preparada 
com pescado fresco, limpos, 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. 

 4,15 157,70 

108 125 UNI 

ÓLEO DE SOJA - embalagem com 900 ml. 
Óleo vegetal de soja, refinado, tendo sofrido processo tecnológico 
adequado com dosagem neutralização, clarificação frigorífico ou não 
desodorização.   Característica   físico-química-Química:   Acidez 
(máximo): 0,6mg KOH/g.  Índice de Peróxidos (máximo):  10meq/kg.  
Validade: mínima de 6(seis) meses a partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias   da   data     de     
entrega. Embalagem primária: l recipiente plástico. Embalagem 
secundária: embalados em caixas de papelão reforçado. Embalagem Pet 
20x 900 ml 

 4,15  518,75 
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109 5 PCT 

ORÉGANO - em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; 
grãos são  e  limpos;  de  coloração  verde  pardacenta;  com  cheiro  
aromático  e sabor próprio; isento de sujidades e  materiais estranhos a 
sua espécie; acondicionado  em  saco  plástico  transparente,  atóxico,  
contendo  10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade 
mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão  
estar  de acordo com  a  resolução  RDC  276/05  e  suas  alterações  
posteriores;  produto sujeito    a    verificação    no    ato    da    entrega    
aos    procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 

 2,37  11,85 

110 500 KG 

PÃO DE LEITE - alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo 
consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de 
trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g 
de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 
0,05g de antimofo; pesando   50g   por   unidade, e suas condições 
deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 
25/08/99) 

 10,45  5.225,00 

111 5005 KG 

PÃO FRANCES - composição mínima da massa: 40g  farinha de trigo,0,8g 
de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de  agua,0,2g de  açúcar; 1,2g de 
fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por 
unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas  condições 
deverão  estar  de  acordo  com  o  (dec.3.029,de 16/04/99)  e (port.593,de 
25/08/99);  Portaria  263  de  22  de  setembro  de  2005  e  suas  
alterações posteriores;   produto   sujeito   a   verificação   no   ato   da   
entrega   aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 

 10,45  52.302,25 

112 25 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA PCT COM 300GRS                                                                  5,75  143,75 

113 10 KG 

SAL REFINADO 01 KG - iodado, com granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de 
sais de iodo de no mínimo 10 mg e o máximo de 15 mg de iodo por quilo 
de acordo com a legislação federal especifica, com registro no Ministério 
da    Saúde.    Característica    físico-química:    umidade:    0,200%    p/p 
(máximo).  Iodo:  teor igual ou superior a 20 miligramas até o limite máximo 
de 60 miligramas de iodo por quilograma de produto. Validade mínima: 01 
anos, a partir da data de fabricação. A data de entrega não poderá ser 
superior a 60 dias da data de fabricação. Embalagem: saco de polietileno 
atóxico e  reembalados  em  fardo  de  papel  reforçado contendo até 30 
(trinta) kg - Embalagem primária de 1 kg 

 2,57  25,70 

114 200 LT 

SUCO CONCENTRADO LIQUIDO -Sabor maracujá - contendo polpa de 
frutas, com conservantes (benzoato de sódio) e acidulante (ácido cítrico), 
Aroma natural da fruta, sabores variados, para diluição em água, sem 
açúcar. Com validade de 6 (seis) meses à 1 (um) ano. Em embalagem pet 
ou vidro, Rendimento mínimo de 05 litros. 

  7,55  
  1.510,00 

115 200 LT 

SUCO CONCENTRADO NATURAL LIQUIDO sabores, sem açúcar, no 
qual deverá conter polpa, ser pasteurizado, mantido e armazenado sob 
refrigeração, ausente de corantes artificiais, flavorizantes, conservantes 
artificiais e aromas não naturais. Embalagem de 1 litro. 

 23,50 4.700,00 

116 17 LT 

SUCO DE SOJA 1LT - composto de extrato soja, suco concentrado de 
frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos 
sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve 
apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de 
acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978 

 6,07 103,19 

117 15 PCT 

LOURO EM FOLHAS SECAS - Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; 
Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e 
Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem 
primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente 
vedada; Embalado Em Caixa de Papelão Apropriada; Com Validade 
Mínima de 10 meses. 

  2,62  39,30 

118 50 PT 

TEMPERO PRONTO 01 KG - produto destinado temperar alimentos; 
obtido da mistura de sal refinado e  alho;  podendo  conter  aromatizantes  
naturais  e  aditivos;  permitidos pela  legislação;  com  aspecto  cor,  cheiro  
e  sabor  próprios;  isento  de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, 
vedado, pesando 1kg; e suas condições     deverão     estar     de     acordo     
com     a     (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97  SVC/MS;  Resolução  
RDC  276/05  e  suas  alterações posteriores;   produto   sujeito   a   
verificação   no   ato   da   entrega   aos procedimentos Administrativos 
determinados pela ANVISA. 

 6,45  322,50 
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119 43 UNID 

VINAGRE 750 ML- De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto 
limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem 
conservantes e sem corantes.  Livre de sujidades, parasitas e larvas.  
Aparência:  líquido límpido -  Cor, sabor, cheiro próprios.  Validade mínima:  
12 (doze) meses da data de fabricação que não deverá ser superior a 30 
(trinta) dias da data de entrega.  Embalagem: Primária:  frascos de plástico 
atóxico com volume líquido de 750 ml.  Rotulagem:  de acordo com a 
legislação vigente.  Nos rótulos das embalagens primária e secundária 
deverão   estar   impressas   de   forma   clara   e   indelével   as   
seguintes informações:  identificação do produto, inclusive a classificação e 
a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade   e   peso   líquido, n.º   de   registro   no   órgão   competente, 
empilhamento máximo para armazenagem.  Reposição do produto nos 
seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento, embalagem 
danificada, defeituosa ou inadequadas. 

 2,87  123,41 

CARNES E FRIOS 

120 500 KG 

CARNE MOÍDA - Carne bovina; acém; moída; resfriada; e no máximo 10% 
de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalada 
em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de 
acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma.  2244/97); 
Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 
verificação   no   ato   da   entrega   aos   procedimentos   administrativos 
determinados pela Secretaria de Agricultura. 

 15,20  7.600,00 

121 375 KG 

CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Frango  semi-
processado;  peito  sem  osso,  em  peça,  sem  tempero; congelado,  com  
validade  de  12 (doze) meses;  com  aspecto,  cor,  cheiro  e sabor  
próprios;  sem  manchas  e  parasitas;  acondicionado  em  saco plástico  
transparente,  atóxico;  pesando  500  a  600g  por  peça;  e  suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e 
(Port.210,10/11/98) devendo  obedecer  o  valor limite de 6% de agua; 
produto sujeito   à   verificação   no   ato   da   entrega   aos   
procedimentos administrativos determinados pela MAPA 

 12,93  4.848,75 

122 500 KG 

CARNE EM PEDAÇO - Carne bovina; acém; picada; resfriada; e no 
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 
embalada em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 
2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto 
sujeito a verificação    no    ato    da    entrega    aos    procedimentos 
administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. 

 16,90  8.450,00 

123 38 KG 

CARNE EM PEDAÇO (TIPO MUSCULO) Carne bovina; musculo; picada; 
resfriada; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio; embalada em saco plástico transparente, atóxico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA. 

 17,40  661,20 

124 8 KG 

PRESUNTO FATIADO, magro;  cozido;  obtido  de  pernil  suíno  sadio;  
com aspecto, cheiro, cor e sabor  próprios; isento de sujidades, parasitos e 
larvas;  validade   mínima  de   05  dias  a  contar   da  entrega  e  suas 
condições  deverão  estar  de  acordo  com  a  NTA 8 (Decreto  12.486  de 
20/10/78);  instrução  normativa  n°20  de  31  de  julho  de  2000  e  suas 
alterações;   produto   sujeito   a   verificação   no   ato   da   entrega   aos 
procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de 
Agricultura. 

 30,00  240,00 

125 8 KG 

QUEIJO MUSSARELA FATIADA, com validade mínima de 05 dias a 
contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com 
a Portaria MA nº º 364, de 04/09/1997  e  NTA 11 (Decreto  12486  de  
20/10/78);  e suas  alterações  posteriores;  produto  sujeito  a  verificação  
no  ato  da entregas aos procedimentos administrativos determinados pela 
Secretaria de Agricultura. 

 34,00  272,00 

126 25 KG 

SALSICHA -  tipo hot-dog; composta de  carne bovina; fresca 
c/condimentos triturados, misturados, cozidos; acondicionada em 
embalagens plásticas  flexíveis, atóxicas, termosselada a vácuo, pesando 
aproximadamente  50  g  cada  unidade,  com  validade  mínima de 20 dias 
a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo 
com a NTA-5  (Decreto  12486  de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução   
Normativa n° 4, de 31 de marco de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 
de setembro de 2002 

 10,05  251,25 

HORTIFRUTI 
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127 18 KG 

ALHO PICADO - deverá estar de a128cordo com a NTA 02 e 31 (Decreto 
12342/78) e Portaria nº 242/1992 do Ministério da Agricultura. O produto 
deverá estar envasado, submetido a adequado processamento 
tecnológico, a fim de manter suas qualidades. Não poderá apresentar 
defeitos (cascas), bolor, fungos, mofo ou qualquer substancia nociva à 
saúde. Ingredientes: alho descascado, picado ou triturado, acidulante e 
conservadores, desde que permitidos pela Legislação. Sem sal, sem 
pimenta, sem glúten e sem gordura trans. Características: cor, odor, sabor 
e textura característicos; uniformidade (tamanho e formato). Embalagem 
primaria: pote plástico com tampa, com lacre de proteção intacto, 
resistente, pesando 500 gramas ou 1 kg. Embalagem secundaria: caixa de 
papelão reforçada, lacrada, pesando até 15 kg. 

 22,00  396,00 

128 40 KG 

MELÃO - de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem 
danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, 
devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na 
embalagem etiqueta de pesagem.  

 3,95  158,00 

129 50 KG 
BANANA PRATA - em Kg; de primeira, tamanho e   coloração uniformes; 
com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

 3,25  162,50 

130 125 KG 

BATATA - processada; lisa  beneficiada;  embalada  em  saco  plástico, 
esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro  
e sabor   próprios; firme   e intacta;   livre   de  fertilizantes, sujidades,  
parasitas  e  larvas;  e  suas  condições  deverão  estar  de acordo com  a 
Portaria  CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do  Consumidor, Port.272/05 e 
suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos 
Administrativos a  verificação  no  ato  da  entrega  aos  determinados pela 
ANVISA. 

 3,40  425,00 

131 20 KG 

CAQUI FUYU - de 1ª qualidade A casca deve ser de coloração alaranjada 
ou vermelha. Não serão aceitos os seguintes defeitos: ferimento, podridão, 
passado, amassado, imaturo. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem.  

 8,45  169,00 

132 150 KG 

CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 
mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo  
catafilo  (película  externa  da  cebola);  não  apresentar  defeitos externos 
e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico 
mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser 
entregue  em  embalagem  aberta,   sub múltipla     de (1,00x1,   20)m;  
contendo peso liquido, nome  e  telefone   do fornecedor;   devendo   
obedecer   res.259/02,   Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91. 

 3,50  525,00 

133 23 KG 

INHAME - ótima qualidade; compacto e firme; isento de enfermidades sem 
material terroso e sem umidade externa; de cor roxa; bem desenvolvido; e 
suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272 de 22 de 
setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA no ato da 
entrega 

 8,00  184,00 

134 750 KG 

MAÇÃ GALA; nacional; de primeira; apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com 
polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) 
RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da 
Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, 
INMETRO) 

 5,07  3.802,50 

135 23 KG 

MAMÃO FORMOSA  de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho  e  coloração  uniformes;  devendo  ser  bem  desenvolvido  e 
maduro; com polpa firme e intacta;  sem danos físicos e  mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de embalagem da 
Instrução Normativa Conjunta Nº 9,de 
12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito  a verificação  no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. 

 3,70  85,10 

136 44 KG 

MANDIOQUINHA - primeira qualidade; fresca, compacta e firme; isenta de   
enfermidades   material   terroso   e   umidade   externa   anormal; tamanho  
e  coloração  uniformes;  devendo  ser  bem  desenvolvida; isenta  de  
danos  físicos  ou   mecânicos  oriundos  do   manuseio  e transporte; e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05;  
com os  padrões  de  embalagem  da  Instrução  Normativa Conjunta N 

 7,33  322,52 
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9,de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. 

137 25 KG 

MELANCIA- Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e   
larvas; tamanho   e   coloração   uniformes; devendo   ser   bem 
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, 
pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 

 2,65  66,25 

138 175 KG 

MEXERICA PONCÃ; de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; 
com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com 
a resolução RDC 272/05; 

 4,66  815,50 

139 500 KG 

PERA nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser 
bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão 
estar de acordo com a Resolução RDC 272/05; com os padrões de 
embalagem da Instrução Normativa Conjunta N 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA.INMETRO), produto sujeito aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA no ato da entrega. 

 9,00  4.500,00 

140 8 KG 
CARÁ - Produto ótima qualidade; compacto e firme; isento de 
enfermidades sem material terroso e sem umidade externa; de cor padrão; 
bem desenvolvido; 

 6,00  48,00 

141 12 KG 

REPOLHO ROXO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas roxas sem traços 
de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando 
tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias 
estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou 
mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser 
do grupo roxo, com folha lisa e formato de cabeça redondo. 

 5,20  62,40 

142 12 KG 

REPOLHO LISO - Ótima qualidade; sem defeito; folhas verdes, sem traços 
de descoloração; intacta; firme e bem desenvolvida, fresco, apresentando 
tamanho e coloração uniformes; sem deformações, danos, substâncias 
estranhas ou presença de organismos vivos, sem lesões físicas e/ou 
mecânicas, nem perfurações, cortes e folhas internas meladas. Deverá ser 
do grupo verde, com folha lisa e formato de cabeça redondo. 

 4,70  56,40 

143 25 CX 
MORANGO - in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, 
com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de pragas e 
doenças e munida de cálice e pedúnculo verde, em embalagem plástica 
transparente pesando 200g cada, sem sinais de fungos ou apodrecimento. 

 4,66  116,50 

144 18 KG 

UVA THOMPSON (SEM SEMENTE) - para consumo in natura. O fruto 
deverá obedecer a um padrão mínimo de qualidade, não serão tolerados 
os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo: amassado, 
rachado, passado, podridão e queimado do sol. O produto deverá estar 
fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa e no ponto de consumo.  

 11,00  198,00 

145 20 KG 
ABOBORA CABOTIÁ - boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
isenta de materiais terrosos e umidades externa anormal, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 

 3,00  60,00 

146 225 KG 

TOMATE -  salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; 
isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres 
de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões  de  
origem  física  ou  mecânica,  rachaduras  e  cortes;  e  suas condições  
deverão  estar  de  acordo  com  a  NTA 14(Decreto  12486  de 20/10/78);  
com  os  padrões  de  embalagem  da  Instrução  Normativa Conjunta Nº 9, 
de 12/11/02, (SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação  no  
ato  da  entrega  aos  procedimentos  administrativos determinados pela 
ANVISA. 

 4,45  1001,25 

COTA RESERVADA - R$ 86.786,68 
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