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ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
ÀO 
PREGOEIRO OFICIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA. 
 
REFERENTE:                          PREGÃO Nº. 002/2014 
 

RAZÃO SOCIAL 
 Carimbo CNPJ 

ENDEREÇO 
 

CNPJ 
 

I. ESTADUAL 
 

CEP 
 

TELEFONE 
 

FAX 
 

 
RELAÇÃO DE PRODUTOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 

 

Item  Descrição do Produto Qtde Und Marca V.Unit V. Total 

1 

Achocolatado em Pó Instantâneo: Enriquecido com Vitaminas 

e Minerais - Composto basicamente por açúcar, cacau em pó, 

maltodextrina. O produto deverá conter no m´nino 3% de 

proteína, 8% de ferro, 1% lipídios e isento de gordura TRANS. 

Embalagem: latas, potes ou pacotes contendo de 400 

(quatrocentos) gramas a 1(um) Kg. Validade: mínimo de 06 

meses da data de entrega. 

1.000 Kgs 

   

2 

Açúcar Cristal Especial: Pacotes de 05 (cinco) quilos – 

contendo sacarose, originário do suco da cana, livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos 

animais e vegetais. Embalagem primária: transparente, incolor, 

termossoldado contendo 05  (cinco) Kg de peso líquido, 

devidamente rotulado respeitando a legislação vigente. 

Embalagem secundária: reembalado em fardo termossoldado, 

resistente, contendo 06 (seis) embalagens primárias com total de 

30 (trinta) Kg. Validade: mínimo de 06 (seis) meses da entrega 

do produto.  

3.500 Kgs 

   

3 

Amido de Milho: Pacotes de 500(quinhentos) gramas. 

Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 

matéria terrosa e parasita, não podendo estar úmido, fermentado 

ou rançoso. Validade: mínimo de 06 (seis) meses da entrega do 

produto.  

48 

Cxs 
de 

500g
rs 

   

4 
Arroz Agulhinha Especial:Com controle de resíduos de 

agrotóxico.Tipo I – Beneficiado – Classe Longo Fino – Polido -  

10.80

0 
Kgs 
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Procedência Nacional e Safra Corrente. Isento de mofo, odores 

estranhos e substancias nocivas. Selecionados eletronicamente 

grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. 

Produto natural sem adição de elementos químicos. Embalagem 

primária: saco de polietileno, atóxico, transparente, incolor, 

hermeticamente fechado, e rotulado conforme legislação vigente 

contendo 05 (cinco) Kg. Embalagem secundária: reembalados 

em fardos de polietileno reforçado, atóxico, transparente, 

incolor, contendo 30 (trinta) kg. Validade: mínimo de 08 (oito) 

meses da data da entrega.  

5 

Atum ralado em óleo comestível:Eviscerado, descamado, livre 

de nadadeiras, calda e cabeça, pré- cozido, ralado, adicionado de 

óleo de soja como líquido de cobertura. Embalagem primária: 

pouche de 0,5(quinhentos)g de peso drenado, devidamente 

rotulado respeitando a legislação vigente.Validade: Validade 

mínima de 06 (seis) meses. Declarar marca, número de registro 

no órgão competente e procedência 

700 

Pct 
de 

500g
rs 

   

6 

Aveia em flocos: Cereal rico em fibras, proteínas e vitamina B1. 

Embalagem primária: caixa contendo 250 (duzentos e cinqüenta) 

g devidamente rotuladas conforme legislação vigente. Validade: 

mínimo de 06 meses da entrega. 

90 

Caixa
s de 
250g

rs 

   

7 

Azeitonas verdes picadas em rodelas:Verde, de coloração 

uniforme, graúda, selecionadas, sem caroço, picadas em rodelas, 

imersa em líquido (salmoura), de boa qualidade. Tamanho e 

coloração uniformes. Embalagem: Baldes em plástico atóxico 

com peso drenado de 2 (dois) Kg.Validade: no mínimo 12 meses 

da entrega 

70 

Bald
es de 

02 
kgs 

   

8 

Biscoito doce tipo Maisena: Contendo basicamente farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar e amido de 

milho, no mínimo 9 % de proteínas e isento de gorduras 

TRANS. Deve apresentar sabor característico e agradável de 

textura lisa e crocante. Embalagem primária: pacote de 200 g 

líquido, devidamente identificados conforme legislação. 

Validade: mínimo de 08 (oito) meses da data de entrega.  

2500 

Pct 
de 

200g
rs 

   

9 

Biscoito salgado tipo Cream Cracker: Deverá apresentar 

farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico e no 

mínimo 10 % de proteínas. Sabor característico e agradável de 

textura lisa e crocante. Isento de gorduras TRANS. Embalagem 

primária: saco plástico duplo com peso de 200 (duzentos)g cada 

pacote, devidamente identificados conforme 

legislação.Validade: mínimo de 08 (oito) meses. 

2000 

Pct 
de 

200g
rs 

   

10 

Biscoito Salgado Integral: Contendo basicamente farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo, 

gordura vegetal, sal, açúcar, extrato de malte. Isento de gorduras 

Embalagem primária: pacotes individuais de 27 (vinte e sete)g, 

devidamente identificados conforme legislação. Reembalados 

em pacotes com 162 (cento e sessenta e duas)g.Validade: 

mínimo de 08 (oito) meses. 

2000 

Pct 
de 

162 
grs 

   

11 

Chá Mate: Erva mate (Illex Paraguariensis) tostada, 100% pura, 

constituído de folhas novas, de cor verde amarronzada escura, 

com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Isento de sujidade, 

parasitas e larvas. Embalagem primária: caixa de papelão 

apropriada com peso de 200 (duzentos) gramas. Validade: 

300 

Cxs 
de 

200g
rs 
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mínimo de 08 (oito) meses. 

12 

Carne de Charque - 1ª QUALIDADE (no máximo 10% de 

gordura):Embalada em saco plástico com 500 g; a vácuo;  

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, 

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 do SIF. Validade: mínimo de 90 (noventa) dias a partir 

da data de entrega. 

350 Kgs 

   

13 

Colorífico em Pó (colorau): Pó fino homogêneo, de cor 

vermelho–alaranjado com cheiro e sabor próprios. Composto 

basicamente por sementes de urucum, fubá e óleo de soja. Não 

deve apresentar cheiro acre ou rançoso, nem conter substancias 

estranhas a sua composição.Embalagem primária: plástica, 

flexível, atóxica, contendo 500 (quinhentos) g devidamente 

identificados conforme determina a legislação.  

30 Kgs 

   

14 

Creme de Leite UHT: Homogeneizado. Preparado a partir de 

matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme 

de leite, estabilizantes, com o máximo 20% de teor de gordura. 

Embalagem Primária: caixas cartonadas e aluminizadas (tetra 

pak), contendo peso líquido de 200(trezentos) gramas. Validade 

mínima: 12 (doze) meses. 

500 

Cxs 
de 

200g
rs 

   

15 

Ervilha em Conserva Reidratada: Lata com peso líquido de 2 

(dois) kg Preparada com vegetais selecionados, e com 

características físicas, químicas, biológicas em conformidade 

com a legislação vigente. Embalagem primária: lata com peso 

líquido drenado de 2 kg. Validade: mínimo de 12 (doze) meses.  

100 

Latas 
de 2 
Kgs 

   

16 

Extrato de Tomate Concentrado: Elaborado a partir de frutos 

sadios, limpos e sem sementes. Isento de fermentação. 

Composto por tomates, sal, açúcar e aditivos permitidos pela 

legislação vigente. Deve apresentar cor, sabor e odor 

característicos. Embalagem: bag (plástica, flexível, atóxica, 

resistente, transparente) com peso de 4,100g. Validade: mínima 

de 12 (doze) meses. 

200 

Bag 
de 
4,1 
Kg 

   

17 

Farinha de Mandioca Tipo Biju:Obtido de ligeira torração da 

raladura das raízes da mandioca, previamente descascada, lavada 

e isenta do radical cianeto, de material terroso, detritos de 

animais e vegetais, devendo obedecer a legislação vigente. 

Embalagem primária: plástica, flexível, atóxica, resistente, 

termossoldada, com peso de 500 (quinhentos)g. Devidamente 

rotulada conforme legislação vigente. Embalagem secundária: 

reembalada em fardos plásticos atóxicos contendo até 10(dez) 

Kg. Validade: mínimo de 06 (seis) meses. 

300 Kgs 

   

18 

Farinha de Milho amarela: Fabricada com matérias primas sãs 

e limpas, obtidas dos grãos de milho, sem fermentação e sabores 

estranhos.Embalagem primária: plástica, atóxica contendo 500 

(quinhentos) gramas, devidamente rotulada conforme legislação 

vigente. Embalagem secundária: reembalada em fardos plásticos 

atóxicos contendo até 20(vinte) Kg. Validade: mínimo de 06 

(seis) meses.  

200 Kgs 

   

19 
Farinha de Trigo especial Tipo 1: Pacotes de 1(um) kg. 

Composta por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
250 Kgs 

   



4 Prefeitura Municipal de Motuca 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

Rua São Luiz, nº 111 – Centro – Fone: (016)3348-9300 – Fax: (016)3348-1200 –  www.motuca.sp.gov.br  - Motuca / SP 

fólico. Embalagem primária: plástica, atóxica devidamente 

rotulada conforme a legislação vigente, contendo 01 (um) Kg. 

Embalagem secundária: reembalada em fardos contendo até 30 

(trinta)Kg. Validade: mínimo de 06 (seis) meses.  

20 

Farinha Láctea:Composta por farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e 

minerais, sal e aromatizantes. Embalagem primária: lata 

contendo 400 (quatrocentos) gramas, devidamente rotulada 

conforme legislação vigente.Validade: mínimo de 06 (seis) 

meses. 

96 

Latas 
de 

400g 

   

21 

Feijão Carioca Especial tipo I:Pacotes de 1(um)kg. Com 

controle de resíduos de agrotóxico. Procedência Nacional e 

Safra Corrente. Produto natural, constituído de no mínimo 90% 

de grãos inteiros e correspondente a variedade no tamanho e cor, 

maduros, limpos e secos. Isento de mofo, odores estranhos e 

substâncias nocivas. Embalagem primária: saco plástico atóxico, 

transparente, termossoldado, resistente, devidamente rotulado 

conforme legislação vigente, com peso liquido de 01 (um) kg. 

Embalagem secundária: reembalado em sacos plásticos atóxico, 

transparente e resistente, contendo até 30(trinta) kg.Validade: 

mínimo de 06 (seis) meses da data de entrega do produto. 

2.500 Kgs 

   

22 

Feijão Preto Especial tipo I: Pacotes de 1(um) kg. Com 

controle de resíduos de agrotóxico. Procedência Nacional e 

Safra Corrente. Natural, constituído de no mínimo 90% de grãos 

inteiros e correspondente a variedade no tamanho e cor, 

maduros, limpos e secos. Embalagem primária: saco plástico 

atóxico, transparente, termossoldado, resistente, devidamente 

rotulado conforme legislação vigente, com peso liquido de 01 

(um) kg. Embalagem secundária: reembalado em sacos plásticos 

atóxico, transparente e resistente, contendo até 30(trinta) kg. 

Validade: mínimo de 06 (seis) meses da entrega do produto.  

300 Kgs 

   

23 

Fermento Biológico seco instantâneo: Envelopes aluminizados 

de 10 g, contendo data de fabricação e prazo de validade de no 

mínimo 12 meses.  

100 

Pct 
de 

10g 

   

24 

Fermento Químico em Pó: Composto por amido de milho ou 

fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e 

carbonato de cálcio. Embalagem: latas de 100 (cem) a 200 

(dezentos)g. 

120 
Lata 
200g 

   

25 

Flocos de Milho sabor de Chocolate: Não deverá conter 

aromatizante e corante. O odor e coloração e o sabor deverão ser 

próprios do produto. Não deverá apresentar impurezas de 

qualquer tipo. Embalagem interna tipo plástico atóxica 

transparente de 1kg. Validade de no mínimo 12 (doze) meses 

após a data de entrega. 

1200 Kgs 

   

26 

Fórmula Infantil de Seguimento para Lactentes - a Partir 

dos 06 meses: Fórmula infantil, para alimentação de lactentes 

no 2º semestre de vida, enriquecido com ferro e com probióticos 

ou prebióticos. Com adição de LC-PUFAS (DHA e ARA) e 

Nucleotídeos, para a modulação da resposta imunológica. Isento 

de sacarose e glúten e diluição instantânea, acondicionado em 

embalagem de, no mínimo, de 400g 

60 

Latas 
de 

400g 

   

27 
Fubá de Milho: Fino. Amarelo. Tipo I. Isento de matérias 

terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais, odores 
240 Kgs 
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estranhos, bolor e umidade. Embalagem primária: plástica, 

atóxica, contendo 01(um)kg, devidamente rotulada conforme 

legislação vigente. Embalagem secundária: reembalada em 

fardos plásticos contendo até 30 (trinta) Kg. Validade: mínimo 

de 06 (seis) meses. 

28 

Gelatina em pó enriquecida com vitaminas e minerais. Sabor 

Morango: O produto deverá conter açúcar, gelatina, aroma 

artificial correspondente ao sabor e demais componentes desde 

que permitidos pela legislação. O produto deve conter no 

mínimo 6g de proteína em 100g do produto. Aparência, cor, 

sabor e odor próprios. Rendimento mínimo de 55 porções de 

100ml por quilo do produto.Embalagem primária: Deverá ser 

embalado em saco de 1(um)kg em polietileno leitoso flexível, 

atóxico e resistente, vedado hermeticamente. Rotulado de acordo 

com a legislação vigente. Validade: mínimo de 06 (seis) meses.  

30 Kgs 

   

29 

Gelatina em pó enriquecida com vitaminas e minerais. Sabor 

Cereja:O produto deverá conter açúcar, gelatina, aroma 

artificial correspondente ao sabor e demais componentes desde 

que permitidos pela legislação. O produto deve conter no 

mínimo 6g de proteína em 100g do produto. Aparência, cor, 

sabor e odor próprios. Rendimento mínimo de 55 porções de 

100ml por quilo do produto.Embalagem primária: Deverá ser 

embalado em saco de 1(um)kg em polietileno leitoso flexível, 

atóxico e resistente, vedado hermeticamente. Rotulado de acordo 

com a legislação vigente. Validade: mínimo de 06 (seis) meses.  

30 Kgs 

   

30 

Gelatina em pó enriquecida com vitaminas e minerais. Sabor 

Abacaxi: O produto deverá conter açúcar, gelatina, aroma 

artificial correspondente ao sabor e demais componentes desde 

que permitidos pela legislação. O produto deve conter no 

mínimo 6g de proteína em 100g do produto. Aparência, cor, 

sabor e odor próprios. Rendimento mínimo de 55 porções de 

100ml por quilo do produto.Embalagem primária: Deverá ser 

embalado em saco de 1(um)kg em polietileno leitoso flexível, 

atóxico e resistente, vedado hermeticamente. Rotulado de acordo 

com a legislação vigente. Validade: mínimo de 06 (seis) meses.  

30 Kgs 

   

31 

Gelatina em pó enriquecida com vitaminas e minerais. Sabor 

Uva: O produto deverá conter açúcar, gelatina, aroma artificial 

correspondente ao sabor e demais componentes desde que 

permitidos pela legislação. O produto deve conter no mínimo 6g 

de proteína em 100g do produto. Aparência, cor, sabor e odor 

próprios. Rendimento mínimo de 55 porções de 100ml por quilo 

do produto.Embalagem primária: Deverá ser embalado em saco 

de 1(um)kg em polietileno leitoso flexível, atóxico e resistente, 

vedado hermeticamente. Rotulado de acordo com a legislação 

vigente. Validade: mínimo de 06 (seis) meses.  

30 Kgs 

   

32 

Gelatina em pó enriquecida com vitaminas e minerais. Sabor 

Limão: O produto deverá conter açúcar, gelatina, aroma 

artificial correspondente ao sabor e demais componentes desde 

que permitidos pela legislação. O produto deve conter no 

mínimo 6g de proteína em 100g do produto. Aparência, cor, 

sabor e odor próprios. Rendimento mínimo de 55 porções de 

100ml por quilo do produto.Embalagem primária: Deverá ser 

embalado em saco de 1(um)kg em polietileno leitoso flexível, 

30 Kgs 
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atóxico e resistente, vedado hermeticamente. Rotulado de acordo 

com a legislação vigente. Validade: mínimo de 06 (seis) meses.  

33 

Grão de Bico: Grãos limpos embalados em sacos plásticos, 

transparentes, isenta de sujidades, parasitas, 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. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacotes de 

500g. 

100 

Pct 
de 

500g
rs 

   

34 

Leite em pó Fortificado: Integral – Instantâneo - Fortificado 

com Vitaminas (C, A, D) e Ferro - Pó fino, sem grumos, de fácil 

dissolução. Umidade máxima de 3.5%. Composição mínima na 

porção de 100g: proteínas lácteas mínimas de 18% e gorduras 

totais máxima de 26%. Embalagem: latas de alumínio com 400 

04/09/97. O produto deve ter registro do Ministério da 

Agricultura.(quatrocentos) g, sendo embalado, produzido e 

rotulado dentro dos padrões que determina a Portaria M.A - 369 

de 04/09/97. O produto deve ter registro do Ministério da 

Agricultura.Validade: mínimo de 06 (seis) meses. 

500 

Latas 
de 

400g 

   

35 

Lentilha "Tipo 1": Classe média, nova, pacote de 500 g, de 1ª 

qualidade, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados, 

em embalagem plástica resistente e transparente, com data de 

fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses, com 

registro no Ministério da Agricultura.  

200 

Pcts 
de 

500g 

   

36 

Macarrão de sêmola com ovos, corte parafuso: Composto por 

sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo 

pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma e beta 

caroteno (pró-vitamina A) adicionados com água e submetidos a 

processo tecnológico adequado. Embalagem: sacos em 

polietileno atóxico, com conteúdo líquido de 500 (quinhentos)g, 

devidamente lacrado. Validade mínima de 12 meses da entrega 

do produto. O produto deverá ter o selo da ABIMA. 

800 Kgs 

   

37 

Macarrão de sêmola com ovos, corte penne: Composto por 

sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo 

pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma e beta 

caroteno (pró-vitamina A) adicionados com água e submetidos a 

processo tecnológico adequado. Embalagem: sacos em 

polietileno atóxico, com conteúdo líquido de 500 (quinhentos)g, 

devidamente lacrado. Validade mínima de 12 meses da entrega 

do produto. O produto deverá ter o selo da ABIMA. 

800 Kgs 

   

38 

Macarrão de sêmola com ovos, corte Caracolino: Composto 

por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo 

pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma e beta 

caroteno (pró-vitamina A) adicionados com água e submetidos a 

processo tecnológico adequado. Embalagem: sacos em 

polietileno atóxico, com conteúdo líquido de 500 (quinhentos)g, 

devidamente lacrado. Validade mínima de 12 meses da entrega 

do produto. O produto deverá ter o selo da ABIMA. 

800 Kgs 

   

39 

Macarrão de sêmola com ovos, corte Argolinha: Composto 

por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo 

pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma e beta 

caroteno (pró-vitamina A) adicionados com água e submetidos a 

200 Kgs 
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processo tecnológico adequado. Embalagem: sacos em 

polietileno atóxico, com conteúdo líquido de 500(quinhentos)g, 

devidamente lacrado. Validade mínima de 12 meses da entrega 

do produto. O produto deverá ter o selo da ABIMA. 

40 

Macarrão de sêmola com ovos, corte Ave Maria: Composto 

por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo 

pasteurizado, corante natural de urucum, cúrcuma e beta 

caroteno (pró-vitamina A) adicionados com água e submetidos a 

processo tecnológico adequado. Embalagem: sacos em 

polietileno atóxico, com conteúdo líquido de 500(quinhentos)g, 

devidamente lacrado. Validade mínima de 12 meses da entrega 

do produto. O produto deverá ter o selo da ABIMA. 

200 Kgs 

   

41 

Margarina:  Pote de 500g. Margarina vegetal sem sal, cremosa, 

oriunda de óleos vegetais, poliinsaturados, com zero de gorduras 

trans e máximo de 60% lipídios. Embalagem primária: potes 

plásticos contendo 500 (quinhentos) gramas, devidamente 

rotulada conforme a legislação vigente. Embalagem secundária: 

reembalada em caixas de papelão reforçado contendo de 10 a 12 

(dez a doze) Kg. Validade: mínimo de 04 (quatro) meses da 

entrega.  

700 

Pote 
de 

500g 

   

42 

Milho Verde em conserva: Lata com peso líquido de 2 (dois) 

kg. Preparado a partir de grãos de milho selecionados, e 

produzida em conformidade com a legislação vigente. 

Composição: milho e salmoura (água e sal).Embalagem 

primária: lata com peso líquido drenado de 2(dois) kg 

devidamente rotulada conforme a legislação vigente. Validade: 

mínimo de 10 (dez) meses. 

100 

Latas 
de 

2kgs 

   

43 

Molho de Tomate temperado: Produto resultante da 

concentração da polpa de tomates maduros, escolhidos, sãos, 

sem peles e sementes, por processo tecnológico adequado. Será 

tolerado 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Deverá estar 

isento de fermentação e não indicar processo defeituoso. 

Embalagem Primária: bag (embalagem plástica flexível, atóxica, 

resistente e transparente) com peso de 4.100 (quatro mil e cem) 

gramas e deve obedecer a legislação vigente. Validade: mínimo 

de 12 (doze) meses.   

700 

Bag 
de 
4,1 
Kg 

   

44 

Néctar de limão adoçado- Sachê tipo individual fundo estável 

de polietileno de baixa densidade, branco opaco atóxico 

hermeticamente fechado contendo 200ml, resfriado ou 

congelado- Pasteurizado. 

6.000 

Cx 
com 
200
ml 

   

45 

Néctar de uva adoçado- Sachê tipo individual fundo estável de 

polietileno de baixa densidade, branco opaco atóxico 

hermeticamente fechado contendo 200ml, resfriado ou 

congelado- Pasteurizado 

6.000 

Cx 
com 
200
ml 

   

46 

Óleo de Soja refinado tipo 1: Frascos plásticos de 900 ml. 

Produto alimentício originário de soja, refinado dentro dos 

padrões rigorosos de qualidade para obtenção de óleo claro, sem 

cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais. Deve 

conter no mínimo 0,3 mg de vitamina E, e máximo de 3 g de 

gorduras saturadas na porção de 13 ml. Embalagem Primária: 

frascos plástico tipo Pet contendo 900 (novecentos) ml. 

Devidamente rotulada conforme legislação vigente.  Embalagem 

1200 

Frasc
os de 
900
ml 
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Secundária: caixas de papelão com 20 frascos plásticos contendo 

18(dezoito) litros. Validade: mínimo de seis (seis) meses. 

47 

Orégano Desidratado: Pacotes de 100g. Grãos sãos 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, resistente 

e hermeticamente vedado, validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. 

70 

Pct 
de 

100g 

   

48 
Polpa de fruta natural integral congelada de acerola: sem 

conservantes e aditivos- embalagem de 200 gr 
20 Kg 

   

49 
Polpa de fruta natural integral congelada de morango: sem 

conservantes e aditivos- embalagem de 200 gr 
20 Kg 

   

50 

Queijo ralado: Queijo tipo parmesão ralado, embalado em saco 

plástico 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. Com registro no 

ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem com 50g. 

1000 

Pct 
de 

50g 

   

51 

Rosquinha sabor Chocolate: Composta por farinha de trigo 

(enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, vitaminas e 

demais aditivos permitidos por lei, isenta de gordura TRANS. 

Embalagem Primária: embalagem tipo “flow-pack”, em filme de 

polipropileno, atóxico, resistente. Peso líquido de 400 

(quatrocentos)g. Embalagem Secundária: caixa de papelão 

reforçado, com as abas superiores e inferiores vedadas, com 

capacidade para 03 (três) quilos a 08 (oito) quilos.  

500 

Pcts 
de 

400 g 

   

52 

Rosquinha sabor Leite: Composta por farinha de trigo 

(enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, vitaminas e 

demais aditivos permitidos por lei, isenta de gordura TRANS. 

Embalagem Primária: embalagem tipo “flow-pack”, em filme de 

polipropileno, atóxico, resistente. Peso líquido de 400 

(quatrocentos)g. Embalagem Secundária: caixa de papelão 

reforçado, com as abas superiores e inferiores vedadas, com 

capacidade para 03 (três) quilos a 08 (oito) quilos.  

500 

Pcts 
de 

400 g 

   

53 

Rosquinha sabor Coco: Composta por farinha de trigo 

(enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, vitaminas e 

demais aditivos permitidos por lei, isenta de gordura TRANS. 

Embalagem Primária: embalagem tipo “flow-pack”, em filme de 

polipropileno, atóxico, resistente. Peso líquido de 400 

(quatrocentos)g. Embalagem Secundária: caixa de papelão 

reforçado, com as abas superiores e inferiores vedadas, com 

capacidade para 03 (três) quilos a 08 (oito) quilos.  

500 

Pcts 
de 

400 g 

   

54 

Sal refinado iodado: Pacote de 01 (um) Kg. Beneficiado. Isento 

de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e 

fragmentos de rochas. Produzido e embalado conforme a 

legislação vigente. Embalagem primária: saco de plástico 

contendo 01(um)Kg, devidamente rotulado conforme legislação 

vigente. Embalagem secundária: reembalado em fardos plásticos 

atóxicos contendo até 30 Kg. Validade: mínimo de 06 (seis) 

meses.  

500 Kgs 

   

55 
Seleta de Legumes: Lata com peso líquido de 2 (dois) kg. 

Composta de ervilha, batata, cenoura e salmoura (água e sal). 
100 

Latas 
de 
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Vegetais selecionados, higienizados, corte em cubos. Com 

características físicas, químicas, biológicas em conformidade 

com a legislação vigente. Embalagem primária: lata com peso 

líquido drenado de 2 kg. Validade: mínimo de 12 (doze) meses.  

2kgs 

56 

Suco Concentrado Natural – Sabor -  laranja: Concentrado 

líquido natural para refresco de frutas. Não alcoólico. Não 

fermentado. Contendo suco ou polpa de frutas sabor - laranja, 

com conservantes (benzoato de sódio) e acidulante (ácido 

cítrico), aroma natural da fruta, já adoçado.Armazenamento: 

Freezer (-10/-18ºC).Diluição mínima: 01(um) litro do produto 

para cada 05 (cinco) litros de água. Rendimento de 6 litros de 

suco pronto. Embalagem primária: bombonas em polietileno 

atóxico, hermeticamente fechado e não transparente, com 

capacidade para 5 (cinco) litros do produto, rotulado de acordo 

com a legislação vigente.Validade: Validade mínima de 06(seis) 

meses.  

360 
Litro

s 

   

57 

Suco Concentrado Natural – Sabor -  Abacaxi: Concentrado 

líquido natural para refresco de frutas. Não alcoólico. Não 

fermentado. Contendo suco ou polpa de frutas sabor - abacaxi, 

com conservantes (benzoato de sódio) e acidulante (ácido 

cítrico), aroma natural da fruta, já adoçado.Armazenamento: 

Freezer (-10/-18ºC).Diluição mínima: 01(um) litro do produto 

para cada 05 (cinco) litros de água. Rendimento de 6 litros de 

suco pronto. Embalagem primária: bombonas em polietileno 

atóxico, hermeticamente fechado e não transparente, com 

capacidade para 5 (cinco) litros do produto, rotulado de acordo 

com a legislação vigente.Validade: Validade mínima de 06(seis) 

meses.  

360 
Litro

s 

   

58 

Suco Concentrado Natural – Sabor - Tangerina: Concentrado 

líquido natural para refresco de frutas. Não alcoólico. Não 

fermentado. Contendo suco ou polpa de frutas sabor - 

Tangerina, com conservantes (benzoato de sódio) e acidulante 

(ácido cítrico), aroma natural da fruta, já adoçado. 

Armazenamento: Freezer (-10/-18ºC).Diluição mínima: 01(um) 

litro do produto para cada 05 (cinco) litros de água. Rendimento 

de 6 litros de suco pronto. Embalagem primária: bombonas em 

polietileno atóxico, hermeticamente fechado e não transparente, 

com capacidade para 5 (cinco) litros do produto, rotulado de 

acordo com a legislação vigente.Validade: Validade mínima de 

06(seis) meses.  

360 
Litro

s 

   

59 

Suco Tropical de goiaba adoçado- Sachê tipo individual fundo 

estável de polietileno de baixa densidade, branco opaco atóxico 

hermeticamente fechado contendo 200ml resfriado ou 

congelado- Pasteurizado 

5.000 Und 

   

60 

Suco Tropical de maracujá- Sachê tipo individual fundo 

estável de polietileno de baixa densidade, branco opaco atóxico 

hermeticamente fechado contendo 200ml resfriado ou 

congelado- Pasteurizado 

5.000 Und 

   

61 

Trigo para Kibe: Oriundos de grãos rigorosamente 

selecionados do cereal “trigo”, fragmentados. Devendo estar 

limpos, secos, sadios, isento de matéria terrosa, parasitas, e de 

detritos animais ou vegetais. Produzido e embalado conforme 

determina a legislação vigente. Embalagem primária: pacotes 

150 Kgs 
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hermeticamente fechados, contendo peso líquido de 1(um)kg 

devidamente rotulado. 

62 

Vinagre de Vinho Branco: Produzido pela fermentação acética 

do vinho. Produto translúcido, de cor, sabor e odor 

característicos. Acidez 4,0%. Embalagem primária: frasco 

plástico com 750 ml, devidamente rotulado conforme legislação 

vigente. Validade: mínimo de 08 (oito) meses.  

100 

Frasc
os de 
750
ml 

   

63 

Bolo: Sabor Simples - Produto obtido por processamento 

tecnológico adequado, da massa preparada com farinha de trigo 

enriquecida (ferro e ácido fólico), fermento biológico, água, sal, 

manteiga ou margarina e ovos. Não deve apresentar 

queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares. 

O bolo deve ser leve, com coloração clara e uniforme. Não 

apresentar odor de fermentação, fumaça ou ovo. Unidade de 1 

Kg.  

750 

Unid
ades 
de 
01 
KG 

   

64 

Bolo: Sabor Fubá - Produto obtido por processamento 

tecnológico adequado, da massa preparada com farinha de trigo 

enriquecida (ferro e ácido fólico), fermento biológico, água, sal, 

manteiga ou margarina e ovos. Não deve apresentar 

queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares. 

O bolo deve ser leve, com coloração clara e uniforme. Não 

apresentar odor de fermentação, fumaça ou ovo. Unidade de 1 

Kg.  

750 

Unid
ades 
de 
01 
KG 

   

65 

Bolo: Sabor Chocolate - Produto obtido por processamento 

tecnológico adequado, da massa preparada com farinha de trigo 

enriquecida (ferro e ácido fólico), fermento biológico, água, sal, 

manteiga ou margarina e ovos. Não deve apresentar 

queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares. 

O bolo deve ser leve, com coloração clara e uniforme. Não 

apresentar odor de fermentação, fumaça ou ovo. Unidade de 1 

Kg.  

750 

Unid
ades 
de 

01KG 

   

66 
Mini Pão de Leite de 40g: Produtos são, frescos e de boa 

qualidade. 
1.800 Kgs 

   

67 
Pão Francês (filão) de 50g: Produtos sãos, frescos e de boa 

qualidade. 
2.400 Kgs 

   

68 

Pão de Forma: Pão de massa leve, farinha de 

trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com 

casca, fatiado, cortado horizontalmente. Devera ser fabricado 

com matéria-prima de primeira qualidade, isenta de matéria 

terrosa, parasitos, conservantes de qualquer espécie e em 

perfeito estado de conservação, será rejeitado o pão queimado 

ou mal assado, dormido, o que apresentar bolores, fermentação 

estranha, manipulação defeituosa do produto, será permitido a 

fabricação de pão com farinha de trigo enriquecida com 

vitaminas e sais minerais. Validade de 5 dias a contar a data de 

entrega. Pacotes de 500 g. 

3.600 

Pcts 
com 
500g

rs 

   

69 

Lingüiça mista tipo toscana – embalagem 5kg com registro no 

SIF ou SISP. Com aspecto característico, cor própria sem 

manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 

adição de água ou gelo no máximo 3%. 

900 Kgs 

   

70 

Lingüiça Mista – Cozida e Defumada – Fininha: Proveniente 

de carne suína, carne mecanicamente separada de aves, 

toucinho, especiarias naturais, contendo aditivos permitidos pela 

450 Kgs 
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legislação vigente – Sem adição de glúten. Embalagem: própria, 

a vácuo, plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, 

devidamente acondicionada em pacotes de 2 (dois) Kg a 5 

(cinco) Kg. Rotulagem: deverá constar na embalagem de forma 

clara e indelével: nome e endereço do abatedouro, constando 

obrigatoriamente registro no SIF; data de fabricação, prazo de 

validade e prazo máximo de consumo; identificação completa do 

produto, constando os dizeres: Lingüiça Mista Fininha 

Defumada; temperatura de estocagem, armazenamento e 

conservação; peso líquido; condições de armazenamento. 

Validade: mínimo de 2 meses. Fabricação: no ato da entrega o 

produto deverá ter data de fabricação 

71 

Presunto Cozido Sem Capa de Gordura – Peças Inteiras – 

Resfriado: Proveniente de carne suína, especiarias naturais, e 

contendo aditivos permitidos pela legislação vigente. Sem 

adição de glúten. O produto não deverá apresentar superfície 

pegajosa ou consistência anormal, com indícios de fermentação 

pútrida. Embalagem: plástica, flexível, atóxica, resistente, com 

peso médio de 3.0 kg, e protegidas externamente em caixas de 

papelão rotulada e reforçadas, com abas inferiores e superiores 

totalmente lacradas. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado 

de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem 

deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes 

informações: nome e endereço do abatedouro, constando 

obrigatoriamente registro do SIF; identificação completa do 

produto, constando inclusive os dizeres: Presunto Cozido Sem 

Capa de Gordura. data de fabricação e prazo de validade; 

temperatura de estocagem, armazenamento e/ou conservação. 

Fabricação: no ato da entrega o produto deverá ter data de 

fabricação mínima de 30 dias. Transporte: Em veículos fechados 

e acondicionada em recipientes que mantenham suas 

características e a temperatura deve ser de (-14º C), sento 

tolerada uma temperatura máxima de (-10º C). 

500 Kgs 

   

72 

Salsicha Tipo Hot Dog: Produto cárneo industrializado, obtido 

da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de 

açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto 

pimenta) embutido em envoltório natural ou artificial ou 

processo de extrusão e submetido a um processo térmico 

adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de 

água, amido, soja e corantes naturais. A salsicha deverá ser 

congelada e armazenada à temperatura de –18°C (dezoito graus 

centígrados negativo) ou inferior. O produto não deverá 

apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em 

partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de 

fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas 

esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. 

Livre de tecidos inferiores. O peso unitário de cada gomo deverá 

ser de aproximadamente 50 (cinqüenta) gramas. Embalagem: a 

embalagem deverá ser a vácuo, em embalagem plástica flexível, 

atóxica, transparente, resistente ao transporte e armazenamento, 

contendo peso líquido de 3(três) kg. Validade: mínimo de 90 

dias. Fabricação: não superior a 15 (quinze) dias da data de 

entrega do produto. Transporte: Em veículos fechados e 

1.200 Kgs 
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acondicionada em recipientes que mantenham suas 

características e a temperatura deve ser de (-14º C), sento 

tolerada uma temperatura máxima de (-10º C). 

73 

Toucinho Defumado: Preparado com carne curada de suíno 

defumado em costela, acondicionado em embalagem cry-ovac, 

contendo 1(um)kg e suas condições deverão estar de acordo com 

a legislação vigente. Rotulagem: deverá constar na embalagem 

de forma clara e indelével: nome e endereço do 

matadouro/frigorífico; registro no órgão oficial destinado à 

fiscalização; data de abate e validade do produto, com lacre 

original do fabricante; peso da embalagem; identificação do SIF. 

Transporte: Em veículos fechados e acondicionada em 

recipientes que mantenham suas características e a temperatura 

deve ser de (-14º C), sento tolerada uma temperatura máxima de 

(-10º C). 

60 Kgs 

   

74 

Almôdegas - congeladas: Entende-se por almôndega o produto 

cárneo industrializado, obtido a partir de carne bovina moída, 

moldada na forma arredondada, adicionada de ingredientes e 

submetido ao processo tecnológico adequado, com, no máximo, 

250 mg de Na por porção de 80 g. Deverá ser congelada à 

temperatura de -12ºC ou inferior. O produto deverá apresentar-

se livre de parasitas e qualquer substância contaminante que 

possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. As almôndegas 

deverão apresentar tamanhos uniformes, livres de ossos 

quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, 

limo na superfície, com coloração normal. Cada unidade deverá 

pesar aproximadamente entre 15 a 25 g. Transporte: Em 

veículos fechados e acondicionada em recipientes que 

mantenham suas características e a temperatura deve ser de (-14º 

C), sento tolerada uma temperatura máxima de (-10º C). 

700 Kgs 

   

75 

Carne Bovina (Patinho) Moída - congelada: Carne de 1ª 

categoria. Originária da moagem de massas musculares da 

espécie bovina, proveniente de animais sadios abatidos sob 

inspeção veterinária. A carne bovina moída congelada, no corte 

patinho, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 

substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração. A carne bovina moída deverá conter no máximo 6.5% 

gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos, e conter no máximo 

3% de água.  (Instrução Normativa nº 83 – 21/11/03, anexo II). 

Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em 

embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em 

pacotes com peso de 2(dois)kg. Rotulagem: deverá constar na 

embalagem de forma clara e indelével: nome e endereço do 

abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF; data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo; 

identificação completa do produto, constando os dizeres: Carne 

Bovina Moída (Patinho); temperatura de estocagem, 

armazenamento e conservação; peso líquido; condições de 

armazenamento. O produto a ser entregue não poderá ter 

validade inferior a 6 meses. Deverá ter data de fabricação 

mínima de 30 dias da entrega do produto. Transporte: Em 

veículos fechados e acondicionada em recipientes que 

mantenham suas características e a temperatura deve ser de (-14º 

2.400 Kgs 
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C), sento tolerada uma temperatura máxima de (-10º C). 

76 

Carne Bovina (Acém/Paleta) em iscas/cubos – congelada 

IQF: Carne de 2ª categoria. Originária de gado bovino sadio, 

abatido sob inspeção veterinária. Durante o processamento deve 

ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, 

cartilagem e aponeuroses). A carne bovina em tiras congelada, 

no corte peixinho e miolo da paleta, deve apresentar-se livre de 

parasitas e de qualquer substância contaminante que possa 

alterá-la ou encobrir alguma alteração. A carne bovina picada 

deverá conter no máximo 5% gordura, ser isenta de cartilagens, 

de ossos, e conter no máximo 3% de aponeuroses. Embalagem: 

o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 

flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com peso 

de 2(dois)kg. Rotulagem: deverá constar na embalagem de 

forma clara e indelével: nome e endereço do abatedouro, 

constando obrigatoriamente registro no SIF; data de fabricação, 

prazo de validade e prazo máximo de consumo; identificação 

completa do produto, constando os dizeres: Carne Bovina em 

Tiras (Peixinho / Miolo da Paleta); temperatura de estocagem, 

armazenamento e conservação; peso líquido; condições de 

armazenamento. 

2.500 Kgs 

   

77 

Carne Bovina (Lagarto) - Fatias de 1 cm de espessura - 

Congelada: Originária de gado bovino sadio, abatidos sob 

inspeção veterinária. Sem osso, isenta de cartilagem, sem sebo, 

máximo de 3% de aponeuroses. Durante o processamento deve 

ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, 

cartilagem e aponeuroses). Deve apresentar-se livre de parasitas 

e de qualquer substância contaminante que possa altera-la ou 

encobrir alguma alteração. De acordo com as NTA 01, 02 e 03. 

Ausência de hematomas, Fibrose, reações de vacina e resíduos 

de tinta de carimbo. Odor: Carne Fresca. Embalagem: Única 

para cada peça.Ter no máximo: 2% de soro na embalagem. 

Temperatura do produto: - 18°C. Data máxima de produção: 10 

dias. Embalagem primária: Peça embalada a vácuo em 

embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente. 

Deverá constar na embalagem de forma clara e indelével: nome 

e endereço do matadouro/frigorífico, registro no órgão oficial 

destinado à fiscalização, data de abate e validade do produto, 

com lacre original do fabricante e peso da embalagem. Com 

identificação do SIF. Veículo de transporte em carroceria 

fechada, isotérmico e Certificado de Vistoria concedido pela 

autoridade sanitária (artigo 453, parágrafo 4° do Decreto 

Estadual n° 12342/78 e Portaria 15 do Centro de Vigilância 

Sanitária). O ajudante de transporte deve estar devidamente 

uniformizado para as entregas. 

1.000 Kgs 

   

78 

Coxa e Sobrecoxa: Desossada e Sem Pele:  Proveniente de 

animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, manipulados 

em condições higiênicas. O corte de frango deve apresentar-se 

livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que 

possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O produto não 

deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas 

ou de consistência anormal, com indícios de fermentação 

pútrida. Embalagem: deverá ser embalado em embalagem 

4.500 Kgs 
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plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, em 

embalagens de 1(um) kg a 2 kg . Rotulagem: deverá constar na 

embalagem de forma clara e indelével: nome e endereço do 

abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF; data de 

fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo; - 

identificação completa do produto, constando os dizeres: Cortes 

Congelados de Frango – Coxa e Sobrecoxa Desossada e sem 

pele;  temperatura de estocagem, armazenamento e conservação; 

peso líquido; condições de armazenamento. Transporte: Em 

veículos fechados e acondicionada em recipientes que 

mantenham suas características e a temperatura deve ser de (-14º 

C), sento tolerada uma temperatura máxima de (-12º C). 

79 

Fígado Bovino – fresco de 1ª qualidade, cortados em bifes de 

200g, sem pele,  embalagens  que  contenham  especificados  o  

local  de  origem  do produto,  peso,  data  de  embalagem  e data  

de  vencimento. Deverá  ser transportado em carro refrigerado 

ou caixas. de isopor conforme legislação vigente da Secretaria 

da Saúde. Produto com Registro na Coordenadoria de Inspeção 

Industrial e Sanitária de produtos de origem animal 

(SISPOA),expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura e 

Abastecimento. Transporte: Em veículos fechados e 

acondicionada em recipientes que mantenham suas 

características e a temperatura deve ser de (4º C), sento tolerada 

uma temperatura máxima de (7º C). 

100 Kgs 

   

80 

Filezinho Sassami: Sem tempero. Com aspecto, cor, odor e 

sabor característico; sem manchas e parasitas. Manipulado em 

condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos 

sob inspeção veterinária, devendo ser congelado e transportado a 

temperatura inferior a -18°C (dezoito graus centígrados 

negativos) ou inferior. Prazo de validade mínimo de 6 meses. 

Embalagem: produto embalado a vácuo em embalagem plástica, 

flexível, atóxica, resistente e transparente, pesando 

aproximadamente 1 (um) kg a 2 (dois)kg. Rotulagem: deverá 

constar na embalagem de forma clara e indelével: nome e 

endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no 

SIF; data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de 

consumo; identificação completa do produto, constando os 

dizeres: Cortes Congelados de Frango – Filezinho Sassami;  

temperatura de estocagem, armazenamento e conservação; peso 

líquido;    condições de armazenamento.Transporte: Em veículos 

fechados e acondicionada em recipientes que mantenham suas 

características e a temperatura deve ser de (-14º C), sento 

tolerada uma temperatura máxima de (-12º C). 

1.500 Kgs 

   

81 

Hamburguer Bovino: Entende-se por hambúrguer a carne 

bovina processada com proteína de soja e temperos, sem glúten. 

Isento de gordura TRANS, com teor de sódio abaixo de 500 mg 

por porção de 100 g.  Embalagens primárias: Filme de 

polietileno coextrusado, envelopado individualmente. 

1.000 Kgs 

   

82 

Pernil Suíno em Cubos – Congelado: Proveniente de animais 

da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção sanitária. 

Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem 

(eliminação de gordura, cartilagem e aponeuroses). A carne 

suína congelada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de 

1.800 Kgs 
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parasitas e de qualquer substância contaminante que possa 

alterá-la ou encobrir alguma alteração. A carne suína picada 

deverá conter no máximo 6.5% gordura, ser isenta de 

cartilagens, de ossos, e conter no máximo 3% de aponeuroses. 

Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo, em 

embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em 

pacotes com peso de 2(dois)kg sendo que os cubos deverão ter 

dimensões aproximadas de 3x3x3cm. Rotulagem: deverá constar 

na embalagem de forma clara e indelével: nome e endereço do 

abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF, SISP 

OU SIM; fabricação, prazo de validade e prazo máximo de 

consumo;  identificação completa do produto, constando os 

dizeres: Carne Suína em Cubos (Pernil); temperatura de 

estocagem, armazenamento e conservação; peso líquido; 

condições de armazenamento. Validade: mínimo de 6 meses. 

Fabricação: no ato da entrega o produto deverá ter data de 

fabricação mínima de 30 dias. Transporte: Em veículos fechados 

e acondicionada em recipientes que mantenham suas 

características e a temperatura deve ser de (-14º C), sento 

tolerada uma temperatura máxima de (-10º C). 

83 

Leite UHT: 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.Validade: mínimo de 04 (quatro) meses da 

entrega. 

30.00

0 

Caixa 
de 1 
litro 

   

84 

Bebida Láctea Sabor Morango UHT: Bebida Láctea 

pasteurizada com iogurte e polpa de fruta, produto composto por 

soro de leite,iogurte (leite e fermento lácteo), açúcar, polpa de 

fruta sabor morango. Colorido e aromatizado artificialmente. 

Não contém glúten. Embalado em garrafa de polietileno de alta 

densidade com 1 litro. Validade mínima 40 dias. Será 

considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa 

ou inadequada, que exponha o produto a contaminação e/ou 

deterioração. Sabores de morango e chocolate. Embalagem de 1 

litro original de fábrica, com data de fabricação e validade de no 

mínimo 15 dias após a data de entrega. Registro no Ministério 

da Agricultura, SIF, CISPOA ou SIM. 

6.000 

Garr
afa 

de 1 
litro 

   

85 

Bebida Láctea Sabor Chocolate UHT: Bebida Láctea 

pasteurizada com iogurte e achocolatado, produto composto por 

soro de leite, iogurte (leite e fermento lácteo), açúcar, chocolate. 

Colorido e aromatizado artificialmente. Não contém glúten. 

Embalado em garrafa de polietileno de alta densidade com 1 

litro. Validade mínima 40 dias. Será considerada imprópria e 

será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que 

exponha o produto a contaminação e/ou deterioração. Sabores de 

morango e chocolate. Embalagem de 1 litro original de fábrica, 

com data de fabricação e validade de no mínimo 15 dias após a 

data de entrega. Registro no Ministério da Agricultura, SIF, 

CISPOA ou SIM. 

6.000 

Garr
afa 

de 1 
litro 

   

86 

Iogurte: Sabor Morango: Produzido com leite integral, com 

frutas naturais (polpa) e enriquecido com vitaminas A e C e 

fibras; sabor morango; com 3% de lipídios; deve ser 

transportado e entregue em temperatura abaixo de 10ºC; 

4.000 
Litro

s 
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validade mínima de 30 a contar da data de entrega; rótulo de 

acordo com a legislação vigente. Embalagem de 1litro original 

de fábrica. 

87 

Iogurte: Sabor Salada de Frutas Produzido com leite integral, 

com frutas naturais (polpa) e enriquecido com vitaminas A e C e 

fibras; sabor salada de frutas; com 3% de lipídios; deve ser 

transportado e entregue em temperatura abaixo de 10ºC; 

validade mínima de 30 a contar da data de entrega; rótulo de 

acordo com a legislação vigente. Embalagem de 1litro original 

de fábrica. 

4.000 
Litro

s 

   

88 

Iogurte: Sabor Pêssego: Produzido com leite integral, com 

frutas naturais (polpa) e enriquecido com vitaminas A e C e 

fibras; sabor pêssego; com 3% de lipídios; deve ser transportado 

e entregue em temperatura abaixo de 10ºC; validade mínima de 

30 a contar da data de entrega; rótulo de acordo com a legislação 

vigente. Embalagem de 1litro original de fábrica. 

4.000 
Litro

s 

   

89 

Mussarela – Peças Inteiras – Resfriada: Proveniente de leite 

de bovino, coalho, sal, contendo aditivos permitidos pela 

legislação vigente. Sem adição de glúten. O produto não deverá 

apresentar superfície pegajosa ou consistência anormal, com 

indícios de fermentação pútrida. Embalagem: plástica, flexível, 

atóxica, resistente, com peso médio de 4 (quatro) kg, e 

protegidas externamente em caixas de papelão rotulada e 

reforçadas, com abas inferiores e superiores totalmente lacradas. 

Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 

legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar 

impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: 

nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente 

registro do SIF; identificação completa do produto, constando 

inclusive os dizeres: Mussarela. data de fabricação e prazo de 

validade; temperatura de estocagem, armazenamento e/ou 

conservação. Fabricação: no ato da entrega o produto deverá ter 

data de fabricação mínima de 30 dias. Transporte: Em veículos 

fechados e acondicionada em recipientes que mantenham suas 

características e a temperatura deve ser de (-14º C), sento 

tolerada uma temperatura máxima de (-10º C). 

500 Kgs 

   

 
 
 

 VALOR 
GLOBAL 

  

 R$: 

  

 
 
 
 
A licitante declara que: 
 
a) Aceita todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da 

licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura 
concedidos. 
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c) Que se compromete a efetuar a entrega dos produtos no preço e prazo constantes 
de sua proposta. 

d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data 
estipulada para sua entrega. 

           e)   Que os produtos são de primeira qualidade. 
 

LOCAL, ____ de ______________ de ________. 
 
 

_________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO 

 
OBS: (Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para 
que se proceda à autenticação). 

 
 


