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Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTfVEL -latas de peso lfquido de 125g e peso 
drenado de 84g. 1 a Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras 
substâncias alimentícias e submetido a processos qufmicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada 
pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por lfquido de cobertura, 
azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível , sal e água de 
constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso . O produto deve se apresentar isento 
de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com aNTA 10 (Normas Técnicas 
para Conserva de Pescado- Decreto 2.486 de 20/1 0/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em 
embalagem primária de latas de peso lrquido de 125g e peso drenado de 84g, resistentes sem sinais de alterações 
como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões Internas, bem como quaisquer modificações na natureza 
ffsica, qufmicas ou organolética do produto e embalagem secundária de 9aixas de papelão reforçadas . 
lnf. detal. : "SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE ou ÓLEO COMESTIVEL-Iatas de peso lfquido de 125g e peso 
drenado de 84g 1 u Qualidade Produto preparado com pescado limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras 
substâncias alimentícias e submetido a processos qufmicos apropriados a cada espécie A conserva será designada 
pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação ou seja. produto que tenha por lfquido de cobertura 
azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal Ingredientes sardinha, óleo comestlvel. sal e água de constituição 
As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento de sujidades 
parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NT A 1 O (Normas Técnicas para 
Conserva de Pescado· Decreto 2 486 de 20/1 0/78) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em embalagem 
primária de latas de peso liquido de 125g e peso drenado de 84g, 

Quantidade: 10.000 Valor Unlt.: 2,73 Total Item: 27.300,00 

Item: 6 Unidade: UNO Marca: MARATÁ Modelo: MARAT Á 

Descrição: VINAGRE- fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto 
isento de corantes artificiais , ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de 
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado, embalagem com 
750ml. 
lnf. detal. : "VINAGRE- fermentado acético de álcool e vinho tinto. resultante da fermentação de álcool com vinho tinto 
Isento de corantes artificiais ácidos orgéptcos e minerais estranhos, livre de sujidades.matenal terroso, e detritos de 
animais e vegetais acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável. hermeticamente fechado, embalagem com 
750ml " 

Quantidade: 800 Valor Unlt.: 1,14 Total Item: 912,00 

LOTE2 Quant. : 1 Num: 008 Total: 85.463,00 

Item: 1 Unidade: KG Marca: HARIELL Y Modelo: HARIELLY 

Descrição: AÇÚCAR- açúcar cristal , embalagem primária plástica de 1 kg , livre de impurezas, umidade ou qualquer 
outro fator que o torne impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem registro do Ministério 
da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do 
produto. Produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. 
lnf. detal. : "AÇUCAR ·açúcar cristal embalagem primária plástica de 1 kg . livre de Impurezas, umidade ou qualquer ~ 
outro fator que o torne Impróprio ao consumo humano O mesmo deverá ter em sua embalagem registro do Ministério 
da Saúde, ANVISA Ministério da Agncultura endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do 
produto Produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. " 

Quantidade: 5.000 Valor Unlt.: 1,94 Total Item: 9.700,00 

Item : 2 Unidade: KG Marca: MARIANO Modelo: MARIANO 

Descrição: ARROZ BRANCO- embalagem , saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg . Tipo 1, não 
parboil lzado, polido, constitufdo de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de 
microrganismos que possam torná-lo impróprio para consumo humano ou comprometer o armazenamento. Validade 
m fnima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem conforme o Ministério 
da Agricultura. 
lnf. detal. : "ARROZ BRANCO- embalagem saco plástico transparente hermeticamente fechado com 1 kg Tipo 1, não 
parbolizado, polido constituído de grãos intetros. com teor de umidade máxima de 15% livre de Impurezas inset.o de 
microrganismos que possam torná-lo impróprio para consumo humano ou ?omp~ometer o armazenamento. Vall~~de . 
mfmma de 180 dtas a partir da data da entrega. Deve ter Informações nutnctona1s na e~ conforme o Mm1sténo 

da Agricultura." J 
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Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 2,38 Total Item: 19.040,00 

Item: 3 Unidade: KG Marca: REALEZA Modelo: REALEZA 

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- Embalagem primaria plástica de 1 Kg, livre de impurezas, insetos, 
mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter endereço, data de fabrica, 
empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto. No ato da entrega validade não 
sendo inferior a 03 (três) meses. O mesmo devera ter em sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, 
Ministério da Agricultura. 
lnf. detal. : "FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- Embalagem primária plástica de 1 Kg livre de Impurezas insetos, 
mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tomem imprópria para o consumo. Deve conter endereço. data de 
fabricação, empacotamento e lote Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto No ato da entrega 
validade não sendo Inferior a 03 (três) meses O mesmo devera ter em sua embalagem registro do Ministério da Saúde. 
ANVISA, Ministério da Agricultura." 

Quantidade: 1.000 Valor Unlt.: 2,30 Total Item: 2.300,00 

Item : 4 Unidade: KG Marca: KICALDO Modelo: KICALDO 

Descrição: FEIJÃO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, embalagem de 1 kg, inviolada, com registro do Ministério da 
Agricultura, produto sem impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade 
não inferior a 90 (noventa) dias na data da entrega. 
lnf. detal. : "FEIJÃO MULATINHO- grãos inteiros e Sadios. embalagem de 1kg, inviolada com registro do Ministério da 
Agricultura. produto sem impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade 
não inferior a 90 (noventa) dias na data da entrega." 

Quantidade: 2.000 Valor Unlt.: 5,28 Total Item: 10.560,00 

Item: 5 Unidade: PCT Marca: BONOMILHO Modelo: BONOMILHO 

Descrição: FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho flocada pacote de 500g, 100% natural , embalagem primária plástica 
de 500g, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. 
Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, 
no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses. 
inf. detal. : "FLOCOS DE MILHO- Fannha de milho flocada pacote de 500g 100% natural, embalagem primária plástica 
de 500g, livre de impurezas. insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. 
Deve conter data de fabricação. empacotamento e lote Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, no 
ato da entrega validade não sendo Inferior a 06 (seis) meses." 

Quantidade: 11 .000 Valor Unlt.: 0,87 Total Item: 9.570,00 

Item: 6 Unidade: PCT Marca: FORTALEZA Modelo: FORTALEZA 

Descrição: MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem primária transparente de 500g sem a presença 
de carunchos, insetos e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no 
ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e 
lote. 
lnf. detal. : "MACARRÃO- tipo espaguete pacote de 500g, embalagem primária transparente de 500g sem a presença ~ 
de carunchos, tnsetos e/ou outros fatores que o tornem Impróprio para o consumo humano. com prazo de validade no 
ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e 
lote" 

Quantidade: 8.000 Valor Unlt.: 1,45 Total Item: 11.600,00 

Item: 7 Unidade: UNO Marca: SOVA Modelo: SOVA 

Descrição: ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900 ml , sem amassaduras e/ou outros fatores que o tornem impróprio 
para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na 
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. 
lnf. detal. : "ÓLEO- óleo de soja embalagem PET 900 ml. sem amassaduras e/ou outros fatores que o tornem impróprio 
para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não Inferior a 04 (quatro) meses Na 
embalagem deve constar data de fabncação/empacotamento e lote. " 

Quantidade: 1.200 Valor Unit.: 3,78 Total item: 4.536,00 

Item: 8 Unidade: BDJ Marca: SÃO JOSÉ ' M 
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Descrição: OVO • ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou 
outras partfculas que comprometam o consumo e o armazenamento, acondicionados em embalagem própria contendo 
30 unidades. 
lnf. detal. : "OVO· ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem rachaduras livre de SUJidades parasttas fungos ou 
outras partlculas que comprometam o consumo e o armazenamento, acondicionados em embalagem própria contendo 
30 unidades." 

Quantidade: 1.500 Valor Unlt.: 11,43 Total Item: 17.145,00 

Item: 9 Unidade: KG Marca: SALMINETE Modelo: SALMINETE 

Descrição: SAL • sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 1 kg , livre de impurezas e/ou outros fatores que o 
tornem impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento. Produção 
de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. 
In f. detal. : "SAL · sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 1 kg , livre de Impurezas e/ou outros fatores que o 
tornem Impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento Produção 
de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto." 

Quantidade: 800 Valor Unlt.: 0,44 Total Item: 352,00 

Item: 10 Unidade: PCT Marca: URBANO Modelo: URBANO 

Descrição: MACARRÃ_O DE ARROZ · Macarrão de arroz sem ovos, sem glúten, sem lactose. Pacote de 500g. 
lnf. detal. : " MACARRAO DE ARROZ· Macarrão de arroz sem ovos sem gluten sem lactose Pacote de 500g." 

Quantidade: 300 Valor Unlt.: 2,20 Total Item: 660,00 

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 061 Total: 65.660,00 

Item: 1 Unidade: UNO Marca: SANTO EXPEDITO Modelo: SANTO EXPEDITO 

Descrição: BEBIDA LÁCTEA- iogurte sabor morango, embalagem de 1 litro, produto pasteurizado, adoçado e com 
sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional , marca 
do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade , peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Deve 
conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de inspeção 
municipal , ou estadual ou federal. Validade mfnima de 25 (vinte e cinco) dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante . 
lnf. detal. : "BEBIDA LACTEA· iogurte sabor morango embalagem de 1 litro. produto pasteunzado adoçado e com 
sabor, embalagem primána com identificação do produto. especlficaçao dos ingredientes, Informação nutricional , marca 
do fabncante e Informações do mesmo, prazo de validade , peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação Deve 
conter o numero do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de Inspeção 
municipal , ou estadual ou federal. Validade mfnima de 25 (vinte e cinco) dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante ." 

Quantidade: 8.000 Valor Unlt.: 2,58 Total Item: 20.640,00 

Item: 2 Unidade: UNO Marca: PIRACANJUBA Modelo: PIRACANJUBA 

Descrição: BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE- sabor chocolate, embalagem de 200 ml , produto pasteurizado, adoçado 
e com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional ,§ 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. 
Deve conter o número do reg istro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de 
inspeção municipal , ou estadual ou federal. Val idade mfnima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante . 
lnf. detal. : "BEBIDA LACTEA SEM LACTOSE· sabor chocolate, embalagem de 200 ml produto pasteurizado, adoçado 
e com sabor embalagem primária com identificação do produto especificação dos ingredtentes informação nutricional. 
marca do fabricante e informações do mesmo prazo de validade peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. 
Deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de 
inspeção municipal. ou estadual ou federal Validade mfnima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante." 

Quantidade: 500 Valor Unlt.: 1,76 Total Item: 880,00 

Item: 3 Unidade: UNO Marca: PIRACANJUBA 

/ 
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Descrição: LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado (UHT), embalagem tetra park de 1 litro, acondicionado em 
caixa, inviolada livre de impurezas que venham a comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento, validade 
mfnima 90 (noventa) dias, devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da Agricultura. 
lnf. detai. : LEITE LONGA VIDA. produto pasteunzado (UHT), embalagem tetra park de 1 litro. acondicionado em caixa, 
inviolada livre de impurezas que venham a comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento, validade mfnima 
90 (noventa) dias. devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da Agricultura. 

Quantidade: 16.000 Valor Unlt.: 2,66 Total Item: 42.560,00 

Item: 4 Unidade: UNO Marca: ITAMBÉ Modelo: ITAMBÉ 

Descrição: LEITE SEM LACTOSE - Embalagem 1000 ml de leite de vaca sem lactose, sem adulterações, isento de 
lactose conforme legislação, lfquido, cor branca, odor e sabor caracterfsticos, acondicionado em embalagem longa vida 
UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 ml , validade até 4 meses. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. 
lnf. detai. : LEITE SEM LACTOSE- Embalagem 1000 ml de leite de vaca sem lactose, sem adulterações isento de 
lactose conforme leglslaççao liquido cor branca, odor e sabor caracteristicos acondicionado em embalagem longa vida 
UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 ml, validade até 4 meses a embalagem deverá conter 
externamente os dados de Identificação, procedência, informação nutricional , número de lote data de validade 
quantidade do produto, número do registro no ministério da Agncultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. 

Quantidade: 500 Valor Unit.: 3,16 Total Item: 1.580,00 

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 077 Total: 65.026,80 

Item: 1 Unidade: PCT Marca: FORTALEZA Modelo: FORTALEZA 

Descrição: BISCOITO DOCE- tipo Maria, pacote de 400g, tipo 3x1 . Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, soro de leite, amido, sal refínado, estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico ao 
natural de baunilha. Com zero por cento de gorduras trans. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. 
No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses. 
lnf. detai. : " BISCOITO DOCE- tipo Maria, pacote de 400g, tipo 3x1 . Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fóllco. açúcar, gordura vegetal, soro de leite, amido, sal refinado, estabilizante lecitina de soja aroma idêntico ao 
natural de baunilha Com zero por cento de gorduras trans Deverá constar no produto a data de validade e fabricação 
No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses." 

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 3,16 Total Item: 15.800,00 

Item: 2 Unidade: PCT Marca: FORTALEZA Modelo: FORTALEZA 

Descrição: BISCOITO INTEGRAL- biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1 . Contendo: Farinha de Trigo 
Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Gordura Vegetal Hidrogenada, Farinha de Trigo Integral, Açúcar, Açúcar 
Invertido, Sal e Fermentos Qufmicos: Fosfato Monocálcico, Bicarbonato de Sódio e Bicarbonato de Amônio. Contém 
Trigo. Produzido em Equipamento que Processa Leite e Soja. Deverá constar no produto a data de validade e 
fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser Inferior a 04 (quatro) meses. 
lnf. detai. : "BISCOITO INTEGRAL- biscoito salgado Integrai. pacote de 150g, tipo 6x1 Contendo Fannha deTrigo 
Enriquecida com Ferro e Ácido Fóllco. Gordura Vegetal Hldrogenada, Farinha de Trigo Integral, Açúcar, Açúcar 
Invertido, Sal e Fermentos Químicos Fosfato Monocálcico, Bicarbonato de Sódio e Bicarbonato de Amônio Contém 
Trigo Produzido em Equipamento que Processa Leite e Soja Deverá constar no produto a data de validade e fabncação 
No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses " 

Quantidade: 40 Valor Unit.: 3,51 Total Item: 140,40 

Item : 3 Unidade: PCT Marca: FORTALEZA Modelo: FORTALEZA 
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Descrição: BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream cracker, pacote de 400g, tipo 3x1. Contendo farinha de 
trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina B9), amido de milho, gordura vegetal , sal refinado, açúcar, extrato de 
malte, soro do leite em pó, estabilizante lecitina de soja e aromatizante . Acondicionado em fardos de 20 pacotes, 
distribufdos em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e 
fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses. 
lnf. detal. : "BISCOITO SALGADO- biscoito salgado tipo cream cracker pacote de 400g hpo 3x1 Contendo farinha de 
trigo fortificada com ferro e ácido fóllco (vitamina 89), amido de milho, gordura vegetal , sal refinado. açúcar, extrato de 
malte. soro do leite em pó estabilizante lecitina de Soja e aromatizante Acondicionado em fardos de 20 pacotes 
distribufdos em embalagem primána plástica transparente de 400g Deveré constar no produto a data de validade e 
fabricação No ato do recebimento a validade não deve ser menor a 04 (quatro) meses." 

Quantidade: 5.000 Valor Unlt.: 3,08 Total Item: 15.400,00 

Item: 4 Unidade: PCT Marca: RENOPAN Modelo: RENOPAN 

Descrição: PÃO- tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por 
pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no 
Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de 
alimentos, laudo e análise trsico qufmico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03 
(três) dias contados a partir da data de entrega do produto. 
lnf. detal. : "PÃO- tipo hot dog, fresco. embalagem primária e sacos depolietileno contendo 10 pães, pesando 400g por 
pacote Inviolados Composição fariha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal , sal, açúcar, etc. Registro no 
Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de 
alimentos, laudo e anâllse físico qufmico e biológico emitido por órgão competente , com produção de no máximo a 03 
(três) dias contados a partir da data de entrega do produto." 

Quantidade: 8.000 Valor Unlt. : 3,96 Total Item: 31.680,00 

Item: 5 Unidade: PCT Marca: FORTALEZA Modelo: FORTALEZA 

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE- pacote com 400g, com identificação do produto, ingredientes, 
descrição da ausência de lactose, informações nutricionais, marca do fabricante e data de validade mfnina de 4 meses. 
lnf. detal. : "BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE- pacote com 400g com identificação do produto ingredientes 
descrição da ausência de lactose, Informações nutncronais marca do fabricante e data de validade mrmna de 4 
meses." 

Quantidade: 400 Valor Unlt.: 3,96 Total Item: 1.584,00 

Item: 6 Unidade : PCT Marca: FORTALEZA Modelo: FORTALEZA 

Descrição: BOLACHA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE - sabores variados, embalagem de 120g a 150g. A rotulagem 
deve estar de acordo com a legislação vigente. A validade não poderá ser inferior a 4 meses. 
lnf. detal. : "BOLACHA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE- sabores variados. embalagem de 120g a 150g A rotulagem 
deve estar de acordo com a leg1 slaçao vigente A validade não poderé ser infenor a 4 meses." 

Quantidade: 120 Valor Unlt. : 3,52 Total Item: 422,40 

LOTES Quant. : 1 Num: 061 Total : 21 .160,00 

Item: 1 Unidade: UNO Marca: MUCILON Modelo: MUCILON 

Descrição: MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de mingau de cereais, sabores milho verde, leite 
condensado, chocolate e coco, contendo farinha de milho pré-gel enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar cristal, 
maltodextrina, soro de leite, amido de milho, leite em pó integral e aromas naturais. Embalagem primária de 230g, livre 
de impurezas, insetos, moto ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter j 
endereço, data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, no 
ato da entrega validade não sendo interior a 06 (seis) meses. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do 
Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura. 
lnf. detal. : " MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de mingau de cereais sabores milho verde leite 
condensado. chocolate e coco, contendo farinha de milho pré-gel enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar cristal , 
maltodextrina, soro de leite , amido de milho. leite em pó Integral e aromas naturais Embalagem primária de 230g, livre 
de Impurezas, Insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem Imprópria para o consumo Deve conter 
endereço. data de fabricação. empacotamento e lote Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, no 
ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses O mesmo deverá ter em suav mb agm Registro do 
Ministéro da Saúde, ANVISA. ministério da Agricultura." ./ 
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Total Item: 3.560,00 

Descrição: PREGOMIN PEPTI- Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hldrolisado protelco hipoalergênico, 
50% de gordura sob forma de triglicérldes de cadela média e maltodextrina, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro 
e outros oligoelementos. Isenta de sacarose, lactose, glúten. Lata de 400g com validade mínina de 4 meses. 
lnf. detal. : "PREGOMIN PEPTI - Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de hidrolisado proteico hipoalergênico, 
50% de gordura sob forma de triglicérides de cadela média e maltodextrina. enriquecida com vitaminas. minerais, ferro 
e outros oligoelementos Isenta de sacarose.lactose, glúten Lata de 400g com validade mínina de 4 meses. " 

Quantidade: 200 Valor Unlt.: 88,00 Total Item: 17.600,00 

LOTE 6 Quant. : 1 Num: 061 Total: 18.480,00 

Item : 1 Unidade: KG Marca: FRAN POLPAS Modelo: FRAN POLPAS 

Descrição: POLPA DE FRUTAS- Sabores diversos congeladas, embalagem plástica de 1 Kg, hermeticamente 
fechada e sem perfurações. No ato da entrega, com registro no Ministério da Agricultura com produção de no máximo a 
03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto. 
lnf. detal. : "POLPA DE FRUTAS- Sabores diversos congeladas , embalagem plásttca de 1 Kg , hermeticamente fechada 
e sem perfurações No ato da entrega, com registro no Ministério da Agncultura com produção de no máximo a 03 (três) 
dias contados a parttr da data de entrega do produto." 

Quantidade: 3.000 Valor Unlt.: 6,16 Total Item: 18.480,00 

LOTE7 Quant. : 1 Num: 008 Total: 90.921,60 

Item: 1 Unidade: PCT Marca: MAFRIPAR Modelo: MAFRIPAR 

Descrição: CARNE BOVINA MO[DA- carne bovina moída congelada apresentada em pacotes de 500g, a gordura não 
deve conter ranço, livre de Impurezas e sem caracterfsticas da presença de micro-organismos ou insetos que 
impossibilitem o consumo humano. Com desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá ter em sua embalagem 
Registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura. Endereço do fabricante, empacotador e data de 
fabricação, empacotamento e lote. Produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do 
produto. 
lnf. detal. : "CARNE BOVINA MOlDA- carne bovina moída congelada apresentada em pacotes de 500g a gordura não 
deve conter ranço, livre de Impurezas e sem caractefstlcas da presença de micro-organismos ou insetos que 
lmposstbtlftem o consumo humano Com desgelo não supenor a 20% o mesmo deverá ter em sua embalagem Registro 
do Ministério da Saúde. ANVISA, Mtntsténo da Agricultura Endereço do fabricante empacotador e data de fabricação. 
empacotamento e lote Produção de no máxtmo a 30 (tnnta) dias contados a partir da data de entrega do produto." 

Quantidade: 10.000 Valor Unlt.: 3,96 Total Item: 39.600,00 

Item: 2 Unidade: KG Marca: BONASA Modelo: BONASA 

Descrição: FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
lnf. detal. : "FRANGO- tipo In natura deve ser Integras sadios sem Imperfeições livre de impurezas, sujidades parasitas 
e outras substlncias que o tornem lmprópnos para o consumo " 

Quantidade: 6.480 Valor Unlt.: 7,92 Total Item: 51 .321 ,60 

LOTES Quant. : 1 Num: 061 Total: 73.545,52 

Item: 1 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: BANANA- in natura, íntegras , sem imperfeições, sem impurezas, sem sujidades, parasitas e qualquer outra5 
coisa que as deixem impróprias para o consumo. 
lnf. detal. : "BANANA- in natura Integras sem imperfetções. sem impurezas sem sujidades, parasrtas e qualquer outra 
coisa que as deixem impróprias para o consumo." 

Quantidade: 2.000 Valor Unlt.: 1,94 Total Item: 3.880,00 

Item: 2 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo :~ 
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Descrição: BATATA INGLESA- tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de fungos sem 
indfcios de germinação, isenta de sujidades. Adequada ao consumo humano. 
lnf. detal. : "BATATA INGLESA -ltpo in natura de pnmetra qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de fungos sem 
tndlctos de germfnaçlo Isenta de sujidades Adequada ao consumo humano." 

Quantidade: 5.000 Valor Unlt.: 3,96 Total Item: 19.800,00 

Item: 3 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: BETERRABA - tipo ín natura, em bom estado de conservação, sem furos ou pontos de deterioração e sem 
marcas de acometimento de insetos. 
lnf. detal. : BETERRABA- tipo In natura, em bom estado de conservação. sem furos ou pontos de deterioração e sem 
marcas de acometimento de Insetos. 

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 3,96 Total Item: 7.920,00 

Item: 4 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: CEBOLA BRANCA - tipo in natura, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira, 
adequada ao consumo humano. 
lnf. detal. : "CEBOLA BRANCA- tipo in natura, tamanho médto. consistêncta firme casca livre de fungos inteira 
adequada ao consumo humano." 

Quantidade: 3.000 Valor Unit.: 3,51 Total Item: 10.530,00 

Item: 5 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: CENOURA - tipo in natura, tamanho médio, livre de impurezas, inteira, adequada ao consumo humano. 
lnf. detal. : CENOURA - tipo in natura, tamanho médto, livre de impurezas. inteira, adequada ao consumo humano. 

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 3,87 Total Item: 7.740,00 

Item: 6 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser rntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
lnf. detal. : CHEIRO VERDE- tipo In natura deve ser Integres, sadios, sem Imperfeições, livre de Impurezas, sujidades 
parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 

Quantidade: 300 Valor Unlt.: 5,28 Total Item: 1.584,00 

Item: 7 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: CHUCHU- devem ser fntegros , sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras 
substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
lnf. detal. : "CHUCHU- devem ser fntegros sadios sem imperfeições livre de Impurezas sujidades, parasitas e outras 
substâncias que o tornem impróprios para o consumo. " 

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 2,64 Total Item: 5.280,00 

Item: 8 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: GOIABA- in natura, fntegras, sem imperfeições, sem impurezas, sem sujidades, parasitas e qualquer outra 
coisa que as deixem impróprias para o consumo. 
lnf. detal. : "GOIABA - in natura, Integras sem Imperfeições. sem impurezas. sem sujidades parasitas e qualquer outra 
coisa que as deiXem impróprias para o consumo. " 

Quantidade: 2.000 Valor Unlt.: 3,52 Total Item: 7.040,00 

Item: 9 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: JERIMUM- tipo in natura deve ser fntegros , sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
lnf. detal. : "JERIMUM- tipo 1 n natura deve ser Integres, sadios, sem imperfeições, livre de Impurezas, sujidades 
parasitas e outras substâncias que o tornem lmprópnos para o consumo. " 

Quantidade: 800 Valor Unlt.: 2,64 Total Item: 2.112,00 
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Descrição: MACAXEIRA- tipo in natura deve ser fntegras, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e 
outras substâncias que a tornem impróprios para o consumo. 
lnf. detal. : "MACAXEIRA- tipo in natura deve ser Integras sem imperfeições livre de Impurezas sujidades parasitas e 
outras substânCias que a tornem impróprios para o consumo. " 

Quantidade: 640 Valor Unlt.: 2,64 Total Item: 1.689,60 

Item: 11 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: MAMÃO- in natura, fntegras, sem imperfeições, sem impurezas, sem sujidades, parasitas e qualquer outra 
coisa que as deixem impróprias para o consumo. 
lnf. detal. : "MAMÃO- in natura Integras, sem imperfeições, sem Impurezas sem sujidades parasitas e qualquer outra 
coisa que as deixem impróprias para o consumo." 

Quantidade: 2.000 Valor Unlt.: 1,32 Total Item: 2.640,00 

Item: 12 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: PIMENTÃO- tipo in natura deve ser fntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
lnf. detal. : "PIMENTÃO- tipo in natura deve ser íntegros, sadios. sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades. 
parasitas e outras substAncaas que o tomem Impróprios para o consumo " 

Quantidade: 200 Valor Unlt.: 4,40 Total Item: 880,00 

Item: 13 Unidade: KG Marca: CEASA Modelo: CEASA 

Descrição: TOMATE- tipos in natura devem ser fntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
In f. detal. : "TOMATE- tipos in natura devem ser Integras, sadios sem imperfeições livre de impurezas sujidades 
parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. " 

Quantidade: 928 Valor Unlt.: 2,64 Total Item: 2.449,92 
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TOTAL DO PROCESSO: 461.629,20 

TOTAL DA PROPOSTA 461.629,20 

LOTE 1 Quant. : 1 Num: 069 Total: 43.865,00 

Item: 1 Unidade: FRASCO Marca: Maratá Modelo: 

Descrição: ADOÇANTE - Sacarina sódica ou similar, em lfquído transparente. Embalagem de 100 ml, com bico 
dosador. Rótulo deverá conter nome do fabricante, ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade, validade 
restante na entrega de, no mlnimo, um ano 

Quantidade: 20 Valor Unlt.: 2,90 Total Item: 58,00 

Item: 2 Unidade: UNO Marca: Freitas Modelo: 

Descrição: ALHO PROCESSADO - branco (pasta) , embalado em pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 
500g, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
validade mlnima de 06 (seis) meses. 

Quantidade: 1.000 Valor Unlt.: 6,50 Total Item: 6.500,00 

Item: 3 Unidade: PCT Marca: Brasi l Modelo: 

Descrição: COLORIFICO- em pó, homogêneo, obtido de frutos maduros de espécies genulnos, grãos sãos, limpos, 
dessecados e moldes de coloração vermelho intenso, com caracterlsticas organolépticas próprias como cor e sabor, 
isento de materiais estranhos a sua espécie . Embalagem primária de 100 gramas, com produção de no máximo a 30 
(trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. 

Quantidade: 3.500 Valor Unlt.: 0,59 Total Item: 2.065,00 

item: 4 Unidade: PCT Marca: Camii Modelo: 

Descrição: PROTEfNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - protelna texturizada de soja escura, sabor carne , produto 
desidratado, com umidade permitida por lei , isento de impurezas, contendo datas de val idades de no mlnimo 120 
(cento e vinte) dias. Ingredientes: protelna texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes 
com peso lfquido de 400g. 

Quantidade: 1.000 Valor Unlt.: 4,39 Total Item: 4.390,00 

Item: 5 Unidade: UNO Marca: Palmeira Modelo: 

Descrição: SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTfVEL -latas de peso liquido de 125g e peso 
drenado de 84g. 111 Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras 
substâncias alimentrcias e submetido a processos qulmicos apropriados a cada espécie . A conserva será designada 
pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por liquido de cobertura, 
azeite de oliva ou óleo comestrvel adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestrvel , sal e água de 
constituição. As conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento 
de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão estar de acordo com aNTA 1 O (Normas Técnicj7!s 
para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/1 0!78) e Selo do SI F O produto deve estar acondicionado em 
embalagem primária de latas de peso liquido de 125g e peso drenado de 84g, resistentes sem sinais de alterações . 
como estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza 
trsica, qu lmicas ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas. 

Quantidade: 10.000 Valor Unlt.: 2,99 Total Item: 29.900,00 
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Descrição: VINAGRE- fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool com vinho tinto 
isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de 
animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável , hermeticamente fechado, embalagem com 
750ml. 

Quantidade: 800 Valor Unlt.: 1,19 Total Item: 952,00 

LOTE2 Quant. : 1 Num: 069 Total: 86.088,00 

Item: 1 Unidade: KG Marca: Maia Modelo: 

Descrição: AÇÚCAR- açúcar cristal , embalagem primária plástica de 1 kg , livre de impurezas, umidade ou qualquer 
outro fator que o torne impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem registro do Ministério 
da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do 
produto. Produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. 

Quantidade: 5.000 Valor Unlt.: 2,20 Total Item: 11 .000,00 

Item: 2 Unidade: KG Marca: Pop Modelo: 

Descrição: ARROZ BRANCO- embalagem , saco plástico transparente , hermeticamente fechado com 1 kg . Tipo 1, não 
parboilizado, polido, constitufdo de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de 
microrganismos que possam torná-lo impróprio para consumo humano ou comprometer o armazenamento. Validade 
mfnima de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem conforme o Min istério 
da Agricultura. 

Quantidade: 8.000 Valor Unlt.: 2,30 Total Item: 18.400,00 

Item: 3 Unidade: KG Marca: Fibra Modelo: 

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- Embalagem primaria plástica de 1 Kg , livre de impurezas, insetos, 
mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter endereço, data de fabrica, 
empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto. No ato da entrega validade não 
sendo inferior a 03 (três) meses. O mesmo devera ter em sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, 
Ministério da Agricultura. 

Quantidade: 1.000 Valor Unlt.: 2,30 Total Item: 2.300,00 

Item : 4 Unidade: KG Marca: Feijão Modelo: 

Descrição: FEIJÃO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, embalagem de 1 kg , inviolada, com registro do Ministério da 
Agricultura, produto sem impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade 
não inferior a 90 (noventa) dias na data da entrega. 

Quantidade: 2.000 Valor Unlt.: 3,00 Total Item: 6.000,00 

Item: 5 Unidade: PCT Marca: Coringa Modelo: 

Descrição: FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho flocada pacote de 500g , 100% natural, embalagem primária plástica 
de 500g, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. 
Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, 
no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses. 

Quantidade: 11 .000 Valor Unit.: 0,99 Total Item: 10.890,00 

Item: 6 Unidade: PCT Marca: Predileto Modelo: 

Descrição: MACARRÃO -tipo espaguete pacote de 500g, embalagem primária transparente de 500g sem a presença g 
de carunchos, insetos e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no 
ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e 
lote . 

Quantidade: 8.000 Valor Unlt.: 1,65 Total Item: 13.200,00 

Item: 7 Unidade: UNO Marca: Concordia Modelo 
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Descrição: ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900 ml , sem amassaduras e/ou outros fatores que o tornem impróprio 
para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na 
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. 

Quantidade: 1.200 Valor Unit.: 4,29 Total Item: 5.148,00 

Item: 8 Unidade: BDJ Marca: Só Ovo Modelo: 

Descrição: OVO - ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou 
outras partrculas que comprometam o consumo e o armazenamento, acondicionados em embalagem própria contendo 
30 unidades. 

Quantidade: 1.500 Valor Unlt.: 12,00 Total Item: 18.000,00 

Item: 9 Unidade: KG Marca: Pirâmide Modelo: 

Descrição: SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 1 kg , livre de impurezas e/ou outros fatores que o 
tornem impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento. Produção 
de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. 

Quantidade: 800 Valor Unit.: 0,50 Total Item: 400,00 

Item: 10 Unidade: PCT Marca: Brandini Modelo: 

Descrição: MACARRÃO DE ARROZ- Macarrão de arroz sem ovos, sem glúten , sem lactose. Pacote de 500g. 

Quantidade: 300 Valor Unit.: 2,50 Total Item: 750,00 

LOTE3 Quant. : 1 Num : 034 Total: 74.295,00 

Item : 1 Unidade: UNO Marca: Betânia Modelo: 

Descrição: BEBIDA LÁCTEA- iogurte sabor morango, embalagem de 1 litro, produto pasteurizado, adoçado e com 
sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional , marca 
do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade , peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. Deve 
conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de inspeção 
municipal, ou estadual ou federal. Validade mfnima de 25 (vinte e cinco) dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante . 

Quantidade: 8.000 Valor Unlt.: 2,90 Total Item: 23.200,00 

Item: 2 Unidade: UNO Marca: Betânia Modelo: 

Descrição: BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE- sabor chocolate , embalagem de 200 ml, produto pasteurizado, adoçado 
e com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional , 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. 
Deve conter o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço de 
inspeção municipal , ou estadual ou federal. Validade mfnima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante . 

Quantidade: 500 Valor Unlt.: 2,00 Total Item: 1.000,00 

Item: 3 Unidade: UNO Marca: Maranguape Modelo: § 
Descrição: LEITE LONGA VIDA- produto pasteurizado (UHT), embalagem tetra park de 1 litro, acondicionado em 
caixa, inviolada livre de impurezas que venham a comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento, validade 
mfnima 90 (noventa) dias, devendo ter informações nutricionais conforme registro do Ministério da Agricultura. 

Quantidade: 16.000 Valor Unit.: 3,02 Total Item: 48.320,00 

Item: 4 Unidade: UNO Marca: Piracanjuba Modelo: 

Descrição: LEITE SEM LACTOSE - Embalagem 1000 ml de leite de vaca sem lactose, sem adulterações, isento de 
lactose conforme legislação, lfquido, cor branca, odor e sabor caracterfsticos, acondicionado em embalagem longa vida 
UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa cartonada, de 1000 ml, validade até 4 meses. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, Informação nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e cari e inspeção. 

Quantidade: 500 Valor Unlt.: 3,55 Total Item: 1.775,00 
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LOTE 4 Quant. : 1 Num: 034 Total: 68.907,60 

Item: 1 Unidade: PCT Marca: Petyan Modelo: 

Descrição: BISCOITO DOCE- tipo Maria, pacote de 400g , tipo 3x1 . Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal , soro de leite , amido, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico ao 
natural de baunilha. Com zero por cento de gorduras trans. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. 
No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses. 

Quantidade: 5.000 Valor Unlt.: 3,30 Total Item: 16.500,00 

Item: 2 Unidade: PCT Marca: Clube Social Modelo: 

Descrição: BISCOITO IN~EGRAL- biscoito salgado integral, pacote de 150g, tipo 6x1 . Contendo: Farinha de Trigo 
Enriquecida com Ferro e Acido Fólico, Gordura Vegetal Hidrogenada, Farinha de Trigo Integral, Açúcar, Açúcar 
Invertido, Sal e Fermentos Químicos: Fosfato Monocálcico, Bicarbonato de Sódio e Bicarbonato de Amônio. Contém 
Trigo. Produzido em Equipamento que Processa Leite e Soja. Deverá constar no produto a data de validade e 
fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses. 

Quantidade: 40 Valor Unlt.: 3,99 Total Item: 159,60 

Item: 3 Unidade: PCT Marca: Bom Sabor Modelo: 

Descrição: BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream cracker, pacote de 400g, tipo 3x1 . Contendo farinha de 
trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina B9) , amido de milho, gordura vegetal , sal refinado, açúcar, extrato de 
malte, soro do leite em pó, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Acondicionado em fardos de 20 pacotes, 
distribufdos em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a data de validade e 
fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses. 

Quantidade: 5.000 Valor Unlt.: 3,30 Total Item: 16.500,00 

Item : 4 Unidade: PCT Marca: Panifix Modelo: 

Descrição: PÃO- tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 1 O pães, pesando 400g por 
pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro , creme vegetal , sal , açúcar, etc. Registro no 
Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de 
alimentos, laudo e análise trsico qufmico e biológico emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03 
(três) dias contados a partir da data de entrega do produto. 

Quantidade: 8.000 Valor Unlt.: 4,20 Total Item: 33.600,00 

Item: 5 Unidade: PCT Marca: Petyan Modelo: 

Descrição: BOLACHA TIPO MARIA SEM LACTOSE- pacote com 400g, com identificação do produto, ingredientes, 
descrição da ausência de lactose, informações nutricionais, marca do fabricante e data de validade mfnina de 4 meses. 

Quantidade: 400 Valor Unlt.: 4,20 Total Item: 1.680,00 

Item: 6 Unidade: PCT Marca: Schar Modelo: 

Descrição: BOLACHA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE - sabores variados, embalagem de 120g a 150g. A rotulagem 
deve estar de acordo com a legislação vigente . A validade não poderá ser Inferior a 4 meses. 

Quantidade: 120 Valor Unlt.: 3,90 Total Item: 468,00 

LOTE 5 Quant. : 1 Num: 034 

Item: 1 Unidade: UND Marca: Nutrilon Modelo: 

Descrição: MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de mingau de cereais, sabores milho verde , leite 
condensado, chocolate e coco, contendo farinha de milho pré-gel enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar cristal , 
maltodextrina, soro de leite , amido de milho, leite em pó integral e aromas naturais. Embalagem primária de 230g, livre 
de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter 
endereço, data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, no 
ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do 
Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura. 

Quantidade: 1.000 Valor Unlt.: 4,00 Total Item: 4.000,00 
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