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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 042/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019 
TIPO:  

Menor preço sobre o valor do ÍTEM, como referência os valores unitários lançados no Termo de Referência 
(ANEXO I). 

OBJETO:  

Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios e utensílios descartáveis destinados a alimentação 
escolar e para atender as necessidades das demais secretarias do município de Verdelândia-MG.  

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 LOCAL: Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG. 

 DIA: 25 de julho de 2019. 

 HORARIO DE CRENCIAMENTO: À PARTIR DE 09:00 (nove) horas 

 HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Logo após o credenciamento ás 09:00 (nove)  
horas; 
 
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas de preço e a 
abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário. 

 PREGOEIRO: Fabiano Lopes de Oliveira 

 CONTATOS E ESCLARECIMENTOS: 

LOCAL: Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG. 

 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

      PODERÃO SER FORMULADAS CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL: 

     TELEFONE: (38) 3625 8113 OU PELO EMAIL:  licitacaoverdelandiamg@gmail.com 

 ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

Setor de Licitações na Av. Renato Azeredo nº 2001 – Centro – Verdelândia/MG 

 de 08:00 às 13:00h  

 REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 042/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019 

 
PREÂMBULO 

O Município de Verdelândia/MG, com sede na Av. Renato Azeredo, Nº 2001 – Centro – inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.612.505/0001-70, isento de inscrição estadual, através da Pregoeira Oficial da Prefeitura 
Municipal de Verdelândia/MG, torna pública a abertura do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 
042/2019, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
014/2019, tendo como critério de julgamento o tipo menor preço sobre o ÍTEM, regido pela Lei Federal 
8.666 de 21.06.1.993, Lei nº 10.520 de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 001/2006 de 19 de Janeiro de 
2006, Decreto Municipal Nº. 003/2009 de 20 de fevereiro de 2009, LC nº 123/06, LC nº 147/14 e LC nº 
155/2016 e pelas demais condições fixadas neste Edital, o qual se encontra à disposição dos interessados 
para exame na sede da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, na Av. Renato Azeredo, Nº. 2001 – Centro, 
no setor de Licitações desta prefeitura. 
 
Os trabalhos serão conduzidos pelo funcionário da Prefeitura Municipal de Verdelândia Fabiano Lopes de 
Oliveira, designado Pregoeiro, e integrará a Equipe de Apoio a servidora Ramyne Mirelle Caíres Cordeiro e 
Lucas Gabriel Barbosa Fernandes designado pelas Portarias nº 02/2018 publicada em 17 de janeiro de 2018 
e portaria n° 11/2019 publicada em 15 fevereiro de 2019. 
 
 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 25/07/2019, ÀS 

09:00 ( nove ) horas 
 
 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:Logo após o 

credenciamento,      Dia 25/07/2019, ÀS 09:00 ( nove ) horas 
 

 Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas de preço e a 
abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário. 

 
I – OBJETO  
Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios e utensílios descartáveis destinados a alimentação 
escolar e para atender as necessidades das demais secretarias do município de Verdelândia-MG. 
 
II – ÁREA SOLICITANTE 
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Esportes, 
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras. 
 
III – CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 
1 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível, e poderá ser obtida pelos interessados: na sala 
de licitações das 07:30 (sete horas e trinta minutos) às 16:00 (dezesseis horas), de segunda à sexta-feira, na 
Avenida Renato Azeredo, 2001, Verdelândia/MG e permanecerá afixada nos quadros de avisos localizados 
no hall da sede da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG. 
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2 - Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através de fax, telefone ou diretamente na Prefeitura 
Municipal. Telefone: (38) 3625 8113 ou pelo email: licitacaoverdelandiamg@gmail.com ou no site: 
www.verdelandia.mg.gov.br.  
 
IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1  -  Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam 
às condições de habilitação estabelecidas no Título VI deste instrumento convocatório. 
1.1 -Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados. 
2 - Não poderá participar da presente licitação, a empresa: 
2.1 - suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração; 
2.2 - em consórcio; 
2.3 - com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas 

para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
 
V – CREDENCIAMENTO  
1  -  Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
no horário estipulado às fls. 01 deste edital, devidamente munidos de: carteira de identidade ou 
documento legal equivalente, documento que o credencie a participar deste certame (modelo do anexo 
II) ou procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, através da qual lhe 
seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito 
admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante, contrato social e documento identificação 
sócio administrador. 
2  - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou 
documento legal equivalente e o respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado. 
3 -O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002. 
4 - O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II e, se não o fizer, 

deverão ser apresentados com todos os dados informativos contidos no modelo. 
5  -O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização 
das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

6 Apresentar a comprovação de enquadramento de ME ou EPP, para obter o direito. 
 
VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.  
 
1  - Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues a Pregoeira na abertura da 
sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, as seguintes informações: 
2  -  
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AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 
 

 
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019 

 “PROPOSTA COMERCIAL” 
 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 
                    
 VII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 1 – As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia reprográfica 
acompanhado do respectivo original ou cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência 
plena até a data fixada para abertura dos envelopes “Documentação”: 
 
1.1– Habilitação Jurídica: 
1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
1.1.2- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
1.1.3- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
1.1.4 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 
1.1.5 – Declaração (ANEXO III) de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
da República. 
 
1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
1.2.1 - prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
1.2.2- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
1.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; “Para fins de comprovação da regularidade para com a 
Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais 
administrados pela Secretaria da Receita Federal; faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal a Certidão quanto a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e 
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a’ a “d” do prágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
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1.2.4 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 
1.2.5- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  (Lei 12.440/2011). (CNDT). 

 
1.3 – Da Qualificação Econômico-Financeira  
1.3.1- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 
jurídica ou de execução patrimonial com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista 
para entrega dos envelopes 

1.4 – Da Qualificação Técnica: 
1.4.1 – Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa de direito publico ou privado em nome da 
licitante referente ao objeto da licitação. 
1.4.2 - Alvará de Vigilância sanitária expedido pela Secretaria da sede da licitante. 
1.5– Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial dos documentos exigidos neste edital, desde que 
os respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes “documentação”. 
1.6- uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituída por copia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificadas. 
1.7 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo. 
1.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
1.9 - Para efeito do item (1.8) considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu resultado. 
1.10 - Toda documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado, não sendo permitido 
mesclagem de documentos. 
1.11 – Os documentos apresentados que não tragam em seu bojo datam de validade, serão considerados 
válidos pelo prazo de 60(sessenta) dias. 
2 - A Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá apresentar toda a documentação 
exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
2.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. (Texto art. 43 § 1º LC 147/2014 LC 155/16). 
2.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal Nº. 8.666/93, sendo facultado ao 
Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
3 - O Pregoeiro efetuará consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade da 
inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, confirmando, ainda, a autenticidade 
dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de 
habilitação. 
4 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou em 
cópia legível autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet. 
4.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 
5 - A apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Item inabilitará a 
proponente. 
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6 – Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de informações e o fornecimento de 
documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e 
federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo. 
7 – A possibilidade da consulta prevista no subitem anterior não constitui direito da licitante, e a 
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da 
diligência, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, a licitante será declarada 
inabilitada. 
8 - Na eventualidade da empresa licitante possuir filial, a documentação a ser apresentada deverá ser 
pertinente apenas à empresa matriz ou à empresa filial participante, ficando desde já ressaltado que a 
contratação se efetivará com a pessoa jurídica ofertante da documentação em comento. 
10 – Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e filiais, bastará a 
apresentação da CND referente à matriz; 
12 – Esta licitação atendendo ao exigido no Inciso III do art. 47 LC 147/2014 (Estabelecendo, nesse 
certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de aproximadamente 24,8% (vinte e quatro 
vírgula oito por cento) do objeto para a contratação de microempreendedor individual, microempresas e 
empresas de pequeno porte), para fornecimento exclusivo dos ITENS 01 aos 63. 
 
12.1 – As empresas que não se enquadrarem nas exigências do subitem anterior (12) poderão cotar os 
itens 01 aos 63, más só participarão da etapa de lances se não houver êxito a contratação com 
microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte nesses itens. 
 
VIII – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
1 – A proposta deverá ser apresentada em uma via timbrada, datilografada, ou em letra de forma, ou em letra 
cursiva, ou processada em computador; com identificação da empresa/proponente e assinada pelo seu 
representante legal, devidamente identificado e qualificado, dela constando obrigatoriamente: 

1.1 - Indicação completa do objeto ofertado, com as especificações constantes do Anexo I e II, ONDE 
DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE, A MARCA DO PRODUTO OFERTADO, sob pena 
de desclassificação exceto hortifruti. 
 
1.2 – Indicação do preço unitário do item expresso em numeral. Sendo que o valor total/global dos 
itens será também expresso em numeral e se possível por extenso; 
1.3 – Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de apresentação da mesma; 
1.4  - A empresa deverá apresentar sua proposta no Anexo I deste instrumento, ou utilizar modelo 
próprio, desde que contenha a mesma forma e todas as informações previstas no referido Anexo. 
2 – Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país. 
3 – A apresentação da proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento e integral concordância 

com as Cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à legislação pertinente 
4 A Proposta Comercial, se possível, deverá ser rubricada e numerada seqüencialmente, da primeira à 

ultima folha, de modo a refletir seu número exato. 
5 Toda especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo proponente, no ato do envio de 

sua proposta comercial. 
6 A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta será suprida pelo representante da Licitante na 

sessão de abertura das propostas. 
7 As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no item 1.3 serão entendidas como válidas pelo 

período de 60 (sessenta) dias corridos. 
8 Na cotação/resposta das propostas, os licitantes deverão OBRIGATORIAMENTE indicar a(s)  

MARCA(S)  do(s) objeto(s)/mercadoria(s) ofertado(s),  para facilitar a identificação e o julgamento por 
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parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sob pena de desclassificação da Proposta que não estiver indicado 
a MARCA do produto ofertado. 

9 A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente. 
 
IX – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 
1  - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o 
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de 
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
 
2  - Classificação das Propostas Comerciais 
2.1  - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o atendimento a 
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
2.2  - O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
2.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
2.4 - Será desclassificada a proposta que: 
2.4.1 - não se refira à integralidade do item cotado; 
2.4.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, 
superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 
44 e inciso I  e II do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93; 
2.4.3 - não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.  
 2.4.4 - não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.  
 
3 - Lances Verbais 
3.1 - Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de valor. 
3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
3.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo Pregoeiro. 
3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de posterior ordenação das propostas. 
 
4 - Julgamento 
4.1 - Para julgamento da proposta mais vantajosa, será adotado o critério de julgamento de MENOR 
PREÇO SOBRE O ÍTEM. 
 4.2 -  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 
4.3 - O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não 
afetem o seu conteúdo. 
4.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, 
decidindo motivadamente a respeito. 
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4.5 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado da contratação. 
4.6 -  Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
4.7 -  Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das condições 
de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta. 
5 - Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO SOBRE O ÍTEM, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 
6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro negociará com o proponente para que seja 
obtido melhor preço. 
6.1 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
7 - Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.  
8 - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá aos 
licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
X – ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. 
1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal, devendo ser protocolizadas na Sala de Licitações da Prefeitura, na Av. Renato 
Azeredo, Nº 2001, Verdelândia/MG.  
 
2 - No final da sessão, os licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte à sua 
manifestação. 
2.1 - Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente. 
2.2 - Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos. 
3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
4.1 - O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
4.2 - Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de 

não serem conhecidos: 
a) ser dirigido ao Prefeito Municipal de Verdelândia/MG., aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (tres) 

dias úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título; 
b) ser dirigido ao Prefeito Municipal de Verdelândia/MG., nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93; 
c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, 

CPF e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do 
licitante, devidamente comprovado. 

d) ser protocolizado na Sala de Licitações da Prefeitura, na Av. Renato Azeredo, Nº 2001, Verdelândia/MG.  
5 - A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via fax, e ainda, estará 
afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.  
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6 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal e/ou 
subscrito por representante que não comprove poder de representação legal. 
7 - A Prefeitura não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnação endereçada via postal ou 
por outras formas, entregues em locais diversos da Sala de Licitações da Prefeitura, e que, por isso, não 
sejam protocolizados no prazo legal.  
 
XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
1 - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 
autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
 
2 - Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via postal, ou 
correspondência/comunicado em mãos, e ainda publicado na Imprensa Oficial do Município (Quadro de 
Avisos do Município); competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e 
HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório. 
 
XII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar documentos 
solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e, quando suspenso, descredenciado 
dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações 
legais. 
2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
2.1 – multa correspondente a 02% (dois por cento) do valor da licitação. 
2.2 – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública. 
3 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
3.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou 
caso fortuito. 
5 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código Civil 
Brasileiro. 
 
XIII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
1 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores 
a ser registrado, o Município convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, 
depois de cumpridas os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas pelo período de 12 (doze) meses a partir da publicação do extrato da Ata no Diário 
Oficial do Município. 
.  
2 – A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por representante legal do detentor ou por procurador 
com poderes para tal, mediante comprovação através de contrato social ou instrumento equivalente e 
procuração, respectivamente, juntamente com cópia de cédula de identidade. 
3 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de Nota de Empenho de despesa, autorização de fornecimento ou outro instrumento 
similar. 
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4 – A Prefeitura convocará oficialmente a licitante vencedora para assinar a ATA no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da mesma, sob pena de decair seu direito, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
5 - O prazo de assinatura da ata estipulado no subitem poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado durante seu transcurso pela licitante vencedora, e desde que haja motivo justificado aceito 
pela Prefeitura.  
6 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
7 – Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado será 
convocado para assinar a Ata de Registro de Preços. 
 
XIV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I – Especificações técnicas para o fornecimento; 
Anexo II - Planilha Proposta de Preço / Fornecimento. 
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento e Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua 
habilitação que o impeça de participar de licitações, conforme modelo. 
Anexo IV – Modelo de Ata de Registro de Preços. 
Anexo V - Modelo de declaração que não emprega menor pessoa jurídica. 
Anexo VI – Modelo de declaração de ME e EPP. 
Anexo VII - Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação que o impeça de participar de 
licitações. 
 
2 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação da 
proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
3 - Este instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 
que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 
4 – O Pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
com validade e eficácia, e acessível a todos os interessados. 
4.1 - O Pregoeiro poderá desconsiderar omissões puramente formais observadas na documentação e na 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
4.2 - É facultado ao Pregoeiro solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões. 
5 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação ou a desclassificação da licitante. 
6 – Sem que haja o consentimento da Prefeitura é vedado à Contratada ceder, transferir ou subcontratar, total 
ou parcialmente, o objeto deste pregão. 
7 - Para atender a seus interesses, a Prefeitura reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93. 
8 – A licitante vencedora terá o prazo de 03(três) dias contados do recebimento da ordem de fornecimento 
ou instrumento equivalente, para entrega das mercadorias. 
9 - A participação da licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste 
instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
10 - A licitante vencedora deverá no ato da retirada do contrato, demonstrar a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital.   
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10.1 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado para conhecimento dos 
participantes da licitação.  
11 – A Administração quando da aplicação das normas disciplinadoras da licitação, as interpretará em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não sejam comprometidos o interesse público, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
12 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
13 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso 
II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
14 - A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
15 - Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba/MG, para solucionar quaisquer questões oriundas desta 
licitação. 
 
Verdelândia, 11 de julho de 2019. 
 
 
 
 

            
Fabiano Lopes de Oliveira 

Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 042/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

 
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista, a necessidade de manutenção das atividades das secretarias municipais, torna-se 
necessária a presente contratação.  
 
2. OBJETO 
Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios e utensílios descartáveis destinados a alimentação 
escolar e para atender as necessidades das demais secretarias do município de Verdelândia-MG. 
 
3. JUSTIFICATIVA: 
 A aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis,  não perecíveis e utensílios descartáveis faz-se necessário 
para atender a demanda junto as Secretarias do Municipais, proporcionando assim a continuidade e a 
ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de Verdelândia-MG. 
 
 
4. DO FORNECIMENTO 
O objeto desta licitação será fornecido quando identificada a demanda e entregue no local definido na ordem 
de fornecimento emitida pela solicitante, indicando quantidades e local de entrega dos materiais. Por ocasião 
da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo à data, o nome, o cargo, a assinatura do 
servidor responsável pelo recebimento.  

5. DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da Ata será a contar da data de sua assinatura pelo período de 12(doze) meses, o qual 
não poderá ser prorrogado. 
 
6- Descrição do Objeto e valor estimado: 

 
ÍTEM UNID QUAN

T 
                   DESCRIÇÃO VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL  

01 PCT 1015  Achocolatado em pó instantâneo. Ingredientes: 
Açúcar, cacau em pó licentinado, maltodextrina, sal. 
Contém aroma natural de baunilha e vitaminas. Não 
contém glúten. Emb. em pctes plásticos de 1 Kg. 

R$:6,25 
 

R$:6.343,75 

02 PCT 500 Achocolatado em pó instantâneo. Ingredientes: 
Açúcar, cacau em pó licentinado, maltodextrina, sal. 
Contém aroma natural de baunilha e vitaminas. Não 
contém glúten. Emb. em pctes plásticos de 400g. 

R$:2,86 R$:1.430,00 

03 PCT 765 Açúcar cristal branco, sem presença de corpos 
estranhos, acondicionados em sacos de polietileno 
transparente, em pacotes de 05 kg. 

R$:9,32 
 

R$:7.129,80 

04 PCT 40 Açúcar refinado branco, sem presença de corpos 
estranhos, acondicionado em pacotes de 01Kg. 

R$:4,08 R$:163,20 
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05 UM 60 Adoçante dietetico; composto de aspartame; 
liquido,com validade de 2 anos e 4 meses a contarda 
data da entrega; acondicionado em caixa, cada unidade 
contendo 100ml; e suas condicoes deverao estar de 
acordo com resolucao rdc 271/05 da anvisa; produto 
sujeito a verificacao no ato da entrega aos 
proced.adminstrativos determinados pela anvisa 

R$:8,63 R$:517,80 

06 UM 20 Adoçante em pó. próprio para forno e fogão, diet, 
substituto do açúcar na mesma proporção, podendo ser 
usado por diabéticos, embalagem: pote com 500g 

R$:23,25 R$:465,00 

07 UM 150 Água mineral sem gás  1,5 litro. envasada em 
embalagem , lisa, transparente,  lacrado, dentro dos 
padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, 
procedência e validade impressas na embalagem do 
produto. 

R$:2,21 R$:331,20 

08 UM 990 Água mineral sem gás copo 200ml. envasada em 
embalagem , lisa, transparente,  lacrado, dentro dos 
padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, 
procedência e validade impressas na embalagem do 
produto. 

R$:0,84 R$:831,60 

09 UM 220 Água mineral sem gás galão 20lt . envasada em 
embalagem adequada ,  lacrado, dentro dos padrões 
estabelecidos pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, 
procedência e validade impressas na embalagem do 
produto. 

R$: 10,76 R$:2.367,20 

10 PCT 32 Araruta (embalagem c/ 01 kg)  R$: 3,88 R$:124,16 
11 PCT 2.200 Arroz Agulinha 05 kg tipo 1 – : longo, fino, tipo I. O 

produto não deve apresentar mofo, substâncias 
nocivas, preparação final dietética inadequada 
(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 05 kg, em polietileno, 
transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

R$:12,90 
 

R$:28.380,00 

12 PCT 40 Arroz Parboilizado tipo  1 – : longo, fino, tipo I. O 
produto não deve apresentar mofo, substâncias 
nocivas, preparação final dietética inadequada 
(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, 
transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

R$:13,33 R$:533,20 

13 PCT 150 Amendoim tipo 1. Isento de substâncias nocivas, 
parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente 
com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar 
a partir da data de entrega. 

R$:9,02 
 

R$:1.353,00 

14 KG 140 Asa de Frango congelado sem tempero, com 
características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. 

R$:10,10 
 

R$:1.414,00 

15 UN 36 Azeite de Oliva extra virgem (0,5%) .embalagens de  
250 ml, contendo identificação do produto, prazo de 

R$:11,26 
 

R$:405,36 
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validade e data de fabricação.    
16 UN 155 Aveia em flocos finos. integral, não transgênica 

embalagem contendo 500 g, isenta de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, sem misturas contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

R$:5,49 R$:850,95 

17 UN 70 Azeitona Verde c/ caroço, embalagnes de 500g, rotulo 
contendo identificação do produto data de fabricação e 
prazo de validade. 

R$:8,90 
 

R$:623,00 

18 Lata 10 Azeitona Verde peso drenado 2kg R$:58,18 R$:581,80 
19 UN 15 Azeitona Verde  c/ caroço, embalagnes de 300 g, 

rotulo contendo identificação do produto data de 
fabricação e prazo de validade. 

R$:4,93 R$:73,95 

20 PCT 270 Amido de Milho Produto amiláceo extraído de milho. 
Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não 
poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. 
Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido 
entre os dedos. Não deverá apresentar resíduos ou 
impurezas, bolor ou cheiro não 
característico.embalagens contendo 1kg. 

R$:7,76 R$:2.095,20 

21 UN 05 Aveia em Flocos. integral, não transgênica embalagem 
contendo 500 g, isenta de mofo, livre de parasitas e 
substâncias nocivas, sem misturas contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

R$:5,50 R$:27,50 

22 UN 05 Aveia em Grãos . integral, não transgênica 
embalagem contendo 500 g, isenta de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, sem misturas contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

R$:15,50 R$:77,50 

23 CX 470 Biscoito doce tipo Maria Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, creme de milho, ou fécula de 
mandioca, açúcar, invertido, carbonato de cálcio, sal, 
estabilizante: Leticina de soja, fermentos 
químicos:bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio 
e pirofofato ácido sódio, melhorador de farinha: 
metabissulfito de sódio, aromatizante. Contém glúten. 
(Cx. c/ 2 kg). 

R$:17,26 
 

R$:8.112,20 

24 Pct 200 Biscoito de sal amanteigado 1 kg: R$:8,37 R$:1.674,00 
25 CX 650 Biscoito doce tipo Rosquinha Ingredientes: Farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, creme de milho, ou fécula de 
mandioca, açúcar, invertido, carbonato de cálcio, sal, 
estabilizante: Leticina de soja, fermentos 
químicos:bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio 
e pirofofato ácido sódio, melhorador de farinha: 
metabissulfito de sódio, aromatizante. Contém glúten. . 
(Cx. c/ 1,5 kg). 

R$:10,61 
 

R$:6.896,50 

26 CX 960 Biscoito de sal cream cracker Ingredientes: Farinha 
de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, extrato de malte, carbonato de cálcio, sal, 
creme de milho ou fécula de mandioca, fermentos 
químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de 
sódio, estabilizantes: leticina de soja. Contém glúten. 
(Cx. c/2kg) 

R$:16,58 
 

R$:15.916,80 

27 PCT 275 Biscoito de sal tipo água e sal Ingredientes: Farinha R$:13,26 R$:3.646,50 
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de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, extrato de malte, carbonato de cálcio, sal, 
creme de milho ou fécula de mandioca, fermentos 
químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de 
sódio, estabilizantes: leticina de soja. Contém glúten. 
(Cx. c/1,5kg) 

28 CX 300 Biscoito: doce tipo maizena:  
produzido a partir de matérias-primas sãs e limpo, sem 
corante e isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos 
animais e vegetais. Tendo como composição básica: 
farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
sal refinado, estabilizante de lecitina de soja e 
fermento químico, xarope de glicose de milho. 
Embalagem: caixas de papel atóxico, lacrado, com 
peso líquido aproximado de 1,5 kg, tendo dupla 
embalagem (embalagem interna em plástico). Na 
embalagem deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome, classificação e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, 
número de registro em órgão competente. Validade: 
mínima de oito meses a partir da data de fabricação. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 

R$:13,16 R$:3.948,00 

29 PCT 50 Biscoito salgado tipo integral,: composição mínima: 
farinha de trigo fortificada, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, sal refinado, bicarbonato de sódio, amido 
de milho. Empacotado em plástico atóxico, 
termosselado, isento de bolores, substâncias nocivas, 
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. 
Embalados em pacotes de 400g. Embalagem primária 
declarando a marca, peso líquido, nome e endereço do 
fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses a 
contar da data de entrega) e lote, número de registro no 
órgão competente. 

R$:5,93 R$:296,50 

30 CX 100 Biscoito tipo salpet caixa 1,5 ou similar: biscoito tipo 
salpet ou similar caixa 1,5 kg 

R$:20,26 R$:2.026,00 

31 PCT 580 Balas sortidas mastigável; de consistência macia. O 
produto deverá apresentar registro no órgão 
competente, deverá apresentar odor e sabor agradáveis, 
não deverá apresentar presenças de impurezas e 
coloração não característica. Deverá ser entregue em 
embalagem intacta de 1 kg. 

R$:8,76 
 

R$:5.080,80 

32 PCT 150 Balas de caramelo mastigável; de consistência macia. 
O produto deverá apresentar registro no órgão 
competente, deverá apresentar odor e sabor agradáveis, 
não deverá apresentar presenças de impurezas e 
coloração não característica. Deverá ser entregue em 
embalagem contendo 100 uns. 

R$:13,15 R$:1.972,50 

33 PCT 140 Balas de chocolate mastigável; de consistência macia. 
O produto deverá apresentar registro no órgão 
competente, deverá apresentar odor e sabor agradáveis, 
não deverá apresentar presenças de impurezas e 
coloração não característica. Deverá ser entregue em 
embalagem de 1 kg. 

R$:15,29 R$:2.140,60 

34 PCT 170 Balas de goma tipo jujuba coloridas e aromatizadas 
artificialmente pacote com aproximadamente 1 kg. 

R$:15,80 R$:2.686,00 

35 PCT 80 Batata palha Produto obtido apartir do processamento R$:17,70 R$:1.416,00 
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da batata descascada, ralado tipo palaha, integra  e frita 
em óleo vegtal  insento de ácidos graxos e trans 
(embalagem c/ 01 Kg) 
 

36 PCT 180 Batata palha Produto obtido apartir do processamento 
da batata descascada, ralado tipo palaha, integral frita 
em óleo vegtal  insento de ácidos graxos e trans 
(embalagem c/ 400g) 
 

R$:7,00 
 

R$:1,260,00 

37 UN 2.000 Bebida láctea sabores diversos, o pó para preparo da 
bebida deve ser preparado com ingredientes sãos e 
limpos e de 1ª qualidade. Ingredientes: açúcar, leite em 
pó, corante natural ins 120. composição nutricional 
mínima 14,5g% de proteína, 4g% de lipídeos, 71g% 
carboidratos, com o Maximo de 2,5% de umidade-
embalagem de 180 ml. 

R$:1,65 R$:3.300,00 

38 PCT 1.460 Café Tradicional 250g Torrado e moído; aparência: 
pó homogêneo, fino; cor: variando do castanho claro 
ao castanho escuro; sabor e cheiros próprios; validade 
mínima de 6 meses; embalagem: primária,própria, 
fechada a vácuo, constando identificação do produto, 
inclusive classificação e a marca; nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação, que não poderá ser 
anterior a 10 dias da data de entrega do produto, prazo 
de validade e peso líquido; número de registro no 
órgão competente, com selo de pureza ABIC.  
 

R$:7,70 R$:11.242,00 

39 PCT 280 Café Extra Forte 250g Torrado e moído; aparência: 
pó homogêneo, fino; cor: variando do castanho claro 
ao castanho escuro; sabor e cheiros próprios; validade 
mínima de 6 meses; embalagem: primária,própria, 
fechada a vácuo, constando identificação do produto, 
inclusive classificação e a marca; nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação, que não poderá ser 
anterior a 10 dias da data de entrega do produto, prazo 
de validade e peso líquido; número de registro no 
órgão competente, com selo de pureza ABIC.  
 

R$:8,06 
 

R$:2.256,80 

40 KG 50 Canela em pó, acondicionada em embalagem de 
politileno atóxico transparente, aproximadamente 30g, 
com identificação na embalagem (rotulo) dos 
ingredientes , peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 meses da 
data de entrega. 

R$:2,06 R$:103,00 

41 BARR 50 Chocolate meio Amargo açúcar, cacau,leite em 
pó,integral,gordura vegetal,emulsificante lecitina de 
soja e recinoleato de glicerila a aromatizante.Contém 
glútem. 

R$:15,90 R$:795,00 

42 BARR 52 Barra de chocolate ao leite 500g açúcar, cacau,leite 
em pó,integral,gordura vegetal,emulsificante lecitina 
de soja e recinoleato de glicerila a aromatizante. 

R$:19,15 R$:995,80 

43 PCT 175 Bombom com Recheio cremoso e camada crocante de 
waffer e cobertura de chocolate ao leite.( tipo sonho de 
valsa ou similar). 

R$:38,99 
 

R$:6.823,25 

44 PCT 50 Bombom pacote de 750 gramas sabores (beijinho e 
brigadeiro) 

R$:36,99 R$:1.849,50 
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45 PCT 352 Canjica de milho Branco. Grupo: especial Sub 
Grupo: despeliculado Tipo 1 (pacote 500 gr). 

R$:1,70 
 

R$:598,40 

46 PCT 492 Coco Ralado 50g Ingredientes: Amêndoa de coco 
ralada desidratada integral, sem açúcar, umectante 
propileno glicol e conservador dióxido de enxofre. 
Não contém glúten. Embalados em pacotes plásticos 
de 50g. 

R$:2,45 
 

R$:1.205,40 

47 PCT 50 Coco ralado 01 kg: úmido e adoçado, em  flocos  
finos. Embalagem com etiqueta colorida que 
diferencia o tipo de produto, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de polietileno  atóxico  
transparente, contendo identificação  na  embalagem  
(rótulo)  dos  ingredientes, valor nutricional, peso,  
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

R$:19,45 R$:972,50 

48 CX  130 Caldo de galinha  caixa c/ 25 un 
 

R$:4,65 
 

R$:604,50 

49 PCT 80 Canjiquinha, embalagem 500gr. misturada  despeliculada 
amarela. 

R$:1,45 R$:116,50 

50 PCT 90 Chocolate granulado c/ 500 gr. R$: 6,00 R$:540,00 
51 BAR 70 Chocolate ao leite. Ingredientes: Pasta de cacau, 

açúcar e leite, leite em pó evaporado ou condensado 
barra de 1KG. 

R$:17,50 
 

R$:1.225,00 

52 BAR 70 Chocolate branco. Ingredientes: Pasta de cacau, 
açúcar e leite, leite em pó evaporado ou condensado 
barra de 1KG. 

R$:20,00 R$:1.400,00 

53 PCT 585 Corante Ingredientes: Farinha de milho, sal, óleo 
vegetal e corante natural de urucum. Não contém 
glúten. Acondicionados em pacotes de 500gr. 

R$:5,30 R$:3.100,50 

54 PCT 10 Cominho em pó condiemnto moído, sem misturas, 
sem glúten, embalagem selada com 8g. 

R$:1,30 R$:130,00 

55 PCT 20 Creme de cebola (Farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, 
maltodextrina, cebola, sal, amido, gordura vegetal, 
pimenta-do-reino branca, realçador de sabor glutamato 
monossódico, aromatizantes e corante caramelo III. 
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE 
SOJA.) 500g. 

R$:20,90 R$:418,00 

56 UN 270 Creme de Leite, leite em pó desnatado e estabilizantes 
goma xantana, goma jataí, goma guar, carragena, 
fosfato dissódico e citrato de sódio. Homogeneizado. 
Não contém Glúten. 

R$:3,59 
 

R$:969,30 

57 PCT 42 Doce de amendoim. Ingredientes: Amendoim torrado, 
Açucar, e xarope de glicose. Emb c/ 50 un. 800g. 

R$:9,66 
 

R$:405,72 

58 PCT 42 Doce de banana em tabletes, embaldo 
individualmente , com peso máximo de 40 gramas, 
hermeticamente vedada e resistente com data de 
fabricação e validade inclusive nas embalagens 
individuais. Emb c/ 50 um. 

R$:10,66 R$:447,72 

59 PCT 40 Doce de goma Ingredientes: Açucar, água, amido de 
milho modificado, xarope de glicose, conservante 
ácido cítrico, aroma artificial de frutas vermelhas, 
abacaxi e laranja. Corante vermelho ponceau e 
amarelo tartazina.  Emb c/ 50 un. 01 Kg. 

R$:14,50 R$:580,00 

60 PCT 41 Doce de leite em tabletes. Ingredientes: Leite em pó 
integral, açúcar, xarope de glicose, farinha de trigo, 
farinha de soja, aroma artificial de leite. Emb. c/ 50 un, 
800 g 

R$:9,43 R$:386,63 
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61 UN 40 Doce de leite pastoso que apresente características 
sensoriais típias do produto em bos estado de 
conservação.  Aprsentação em embalagens de 500g 
insentas de qualquer tipo de sujidade. Validade 
mínima de 1 ano. 

R$:9,20 R$:368,00 

62 POTE 12 Doce pé de moleque industrializado a base de 
amendoim, tipo pé de moleque, acondicionado  em 
embalagens individuais contendo 01 kg. 

R$:17,50 R$:210,00 

63 PCT 41 Doce de paçoca de amendoim em tabletes. Emb. 01 
kg 

R$:11,00 R$:451,00 

64 PCT 30 Erva doce erva para preparo de chá, proveniente do 
fruto da pimplinella anisum. Maduro, inteiro, limpo e 
dessecado. Acondicionado em embalagens contendo 
40 g do produto. 

R$:2,11 R$:63,30 

65 UN 536 Extrato de tomate, simples concentrado. 
Ingredientes: Polpa de Tomate, sal e açúcar. Não 
contém glúten – (embalagem 350 gr). 

R$:2,53 
 

R$:1.356,08 

66 LATA 500 Ensure – Ensure e um suplemento nutricional 
completo e baceado recomendado para pessoas que 
buscam força e resistência. Ensure possui proteínas 
para os músculos, cálcio e vitamina D para os ossos,28 
vitaminas e minerais,fibras e ômegas 3 e 6, sabores 
Balnilha,morango, chocolate. Lata 400g 

R$:49,45 R$:24.725,00 

67 UN 150 Molho de tomate, simples concentrado. Ingredientes: 
Polpa de Tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. 
(embalagem 01 Kg). 

R$:5,46 R$:819,00 

68 PCT 630 Farinha de mandioca torrada, embaladas em sacos 
de polietileno transparente pacote de 1KG. 

R$:3,38 
 

R$:2.129,40 

69 PCT 25 Farinha de milho amarela, em flocos, embaladas em 
sacos de polietileno transparente pacote de 1KG. 

R$:3,38 
 

R$:84,50 

70 PCT 780 Farinha de trigo com fermento. Ingredientes: 
Farinha enriquecida co ferro e ácido fólico (vitamina 
B9), fermento e sal. Contém glúten. (Pacote de  1 kg) 

R$:3,51 
 

R$:2.737,80 

71 PCT 380 Farinha de trigo sem fermento. Ingredientes: Farinha 
enriquecida co ferro e ácido fólico (vitamina B9), 
fermento e sal. Contém glúten. (Pacote de  1 kg) 

R$:3,31 
 

R$:1.257,80 

72 PCT 40 Farinha de rosca Tipo I em embalagem polietileno 
atóxico, resistente, termossoldado ou em filem de 
poliéster metalizado com polietileno. 
 

R$:3,68 
 

R$:147,20 

73 PCT 20 Farinha Láctea sabor natural, ingrediente: farinha de 
trigo enqiquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. Valor nutricional em 
35g mínimo 24g de carboidratos, 4g de proteína e 2,5 
de lipídio- embalagem 400g. 

R$:19,30 R$:386,00 

74 LTA 10 Farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais 
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, 
vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, 
vitamina d) e aromatizante vanilina. Contém glúten. 
Contém traços de leite. Lata com 400 g. 

R$:13,75 R$:137,50 

75 PCT 2000 Feijão carioca, safra nova, tipo 1, embalados em 
sacos de polietileno transparente (pacote 1 kg). 

R$: 5,86 
 

R$:11.720,00 

76 PCT 160 Feijão tipo “preto”, safra nova, tipo 1, embalados em 
sacos de polietileno transparente (pacote 1 kg). 

R$:6,16 
 

R$:985,60 

77 UN 80 Fermento em pó químico – R$:5,30 R$:424,00 
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Composição: Ácidos,Bicarbonatos, Carbonatos, 
Dihidrogenos, etc. além de substâncias próprias para 
uso alimentar, tais como: açúcares, farinhas, amidos, 
féculas, enzimas. 250g 

 

78 UN 210 Fermento em pó químico – 
Composição: Ácidos,Bicarbonatos, Carbonatos, 
Dihidrogenos, etc. além de substâncias próprias para 
uso alimentar, tais como: açúcares, farinhas, amidos, 
féculas, enzimas. 100g 

R$:2,56 R$:537,60 

79 UN 20 Formula infantil para lactentes e de segmento para 
lactente destinada a necessidades dietoterápicas 
especificas com restrição de lactose embalagem 
contendo 400gramas. 

R$:115,06 R$:2.301,20 

80 PCT 320 Fubá fino de milho. Ingredientes: fubá fino, ferro e 
ácido fólico (vitamina B9). Não contém glúten. 
Embalado em sacos de polietileno (Pacote de 1 kg). 

R$:2,10 
 

R$:672,00 

81 CX 380 Gelatina em pó  produto com composto de açúcar, 
sal, diversos sabores , acidulante ácido fumárico, 
regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial, 
embalagem contendo  identificação do produto e prazo 
de validade.sabores variados em pó cx c/500 gr. 

R$:12,28 
 

R$:4.666,40 

82 UN 40 Goiabada barra 500g R$:3,60 R$:144,00 

83 KG 560 Goma de mandioca produto extraído da mandioca. 
Deve apresentar coloração branca, pó extra fino, isento 
de sujidades, não transgênico. 

R$:6,13 R$:3.432,80 

84 UND 30 Gelatina em pó sem sabor gelatina em pó sem sabor, 
incolor, embalagem contendo 24g, divido em 2 saches 
de 12g.  

R$:3,25 R$:97,50 

85 UN 80 Catchup c/ 390 g R$:4,13 
 

R$:330,40 

86 UN 3.600 Iorgurte integral sabores diversos, Ingredientes: leite 
pasteurizado integral, açúcar, fermento lácteo, aroma 
artificial, corante de cochonilha, conservante sorbato 
de potássio e estabilizante. Sem Glúten. 

R$:0,50 
 

R$:1.800,00 

87 UN 
 

610 
 

Leite em pó para lactentes menores de 6 meses, lata 
400g, Ingredientes: Lactose, concentrado protéico de 
soro de leite*, oleína de palma, leite desnatado, óleo de 
canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais minerais 
(citrato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de 
magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de 
manganês, selenato de sódio), vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, 
vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, 
ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de peixe, 
lecitina de soja, ácido graxo araquidônico, L-arginina, 
L-carnitina, nucleotídeos, taurina bitartarato de colina, 
inositol, L-histidina. 

R$:33,16 
 

R$:20.227,60 

88 UN 
 

210 
 

Leite em pó para lactentes de 6 meses a 1 ano, lata 
400g, ingredientes: lactose, leite desnatado*, 
concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma, 
óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais 
minerais (citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de 
soja, vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, 
pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, 

R$:31,60 R$:6.636,00 
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vitamina b1, vitamina d, vitamina b2, ácido fólico, 
vitamina k, biotina, vitamina b12), óleo de peixe, 
cultura de lactobacillus e bifidus. não contém glúten. 

89 LATA 
 

 
10 

Leite  para lactentes de 6 meses a 1 ano, lata 400g, 
ingredientes: lactose, leite desnatado*, concentrado 
protéico de soro do leite, oleína de palma, óleo de 
canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais minerais 
(citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 
sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, 
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, pantotenato 
de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, 
vitamina d, vitamina b2, ácido fólico, vitamina k, 
biotina, vitamina b12), óleo de peixe, cultura de 
lactobacillus e bifidus. não contém glúten. 

R$:39,00 
 

R$:390,00 

90 LATA 
 

210 
 

Leite fórmula infantil para lactentes  contendo DHA, 
ARA e nucletídeos. Sem glútem. 
Acondicionada em embalagems contendo 400 
g.  

R$:69,39 R$:14.571,90 

91 LATA 210 
 

Leite sem Lactose fórmula infantil para lactentes e de 
seguimento para lactentes destinada a necessidade 
dietoterápicas específicas com restrição a lactose. Sem 
glútem. Embalagems contendo   400 g do produto. 

R$:61,89 R$:12.996,90 

92 UN 
 

2.400 
 

Leite Integral UHT livre de parasitas e de qualquer 
substância nociva. Embalagem tetrapak esterilizada e 
hermeticamente fechada, contendo 1 litro. Prazo de 
validade 04 meses a contar a partir da data de entrega. 

R$:3,39 
 

R$:8.136,00 

93 UN 
 

80 
 

Leite de coco leite de coco integral, frasco de vidro 
com tampa abre fácil, contendo 200 ml do produto. 

R$:3,01 
 

R$:240,80 

94 LT 
 

1.020 
 

Leite pasteurizado padronizado: Integral. Não contém 
glúten. Fornecido sob refrigeração de 0 a 4ºc. 

R$:3,20 R$:3.264,00 

95 LATA 50 Leite tipo milupa 1 ou similar: formula infantil de 
seguimento com predominância de proteínas de soro 
de leite,acrescida de óleos vegetais e enriquecida com 
vitaminas ,ferro e outros oligoelementos,embalagens 
de aproximadamente 400 g 

R$:26,75 R$:1.337,50 

96 LATA 50 Leite tipo milupa 2 ou similar: formula infantil de 
seguimento com predominância de proteínas de soro 
de leite,acrescida de óleos vegetais e enriquecida com 
vitaminas ,ferro e outros oligoelementos,embalagens 
de aproximadamente 400 g 

R$:28,79 R$:1.439,50 

97 PCT 30 Leite de soja em pó com 400g: leite em po 
modificado, indicado para jovens e adultos 
com intolerância ao leite de vaca, alimento em pó a 
base de extrato de soja desengordurado, com baixo 
teor de gordura, acondicionado em embalagem 
apropriada, hermeticamente fechada 

R$:71,89 R$:2.156,70 

98 UN 
 

120 
 

Lasanha congelada 650g molho (água, lingüiça 
calabresa, frango, bolonhesa, quatro queijos, presunto 
e mussarela, polpa de tomate, creme de leite, amido 
modificado, margarina, condimentos naturais, bacon, 
sal, açúcar, pimenta c aroma natural e realçador de 
sabor glutamato monossódico (ins 621)), massa para 
lasanha (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, água, ovos e conservador sorbato de potássio 
(ins202). 

R$:13,49 
 

R$:1.618,80 

99 UN 1.810 Leite em pó integral 400G com 12 vitaminas em 
embalagem aluminizada c/ 400 gramas. Produto obtido 
por desidratação do leite de vaca integral e apto para a 

R$:10,00 
 

R$:18.100,00 
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alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados. O leite em pó integral 
deverá estar de acordo com as especificações gerais do 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 
Leite em pó, fixado pela Portaria n°.369, de 04/09/97, 
MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme 
indicação na rotulagem, deverá satisfazer aos padrões 
de leite integral. As Características Organolépticas, 
Físico-Químicas, Microbiológicas e Microscópicas 
deverão obedecer ao Código Sanitário e determinações 
da ANVISA/MA. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente, identificação do produto, marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e peso líquido, n˚ de registro no 
órgão competente. 

100 UN 450 Leite em pó integral 1KG com 12 vitaminas em 
embalagem aluminizada c/ 1KG. Produto obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados. O leite em pó integral 
deverá estar de acordo com as especificações gerais do 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 
Leite em pó, fixado pela Portaria n°.369, de 04/09/97, 
MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme 
indicação na rotulagem, deverá satisfazer aos padrões 
de leite integral. As Características Organolépticas, 
Físico-Químicas, Microbiológicas e Microscópicas 
deverão obedecer ao Código Sanitário e determinações 
da ANVISA/MA. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente, identificação do produto, marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e peso líquido, n˚ de registro no 
órgão competente. 

R$:24,65 R$:11.092,50 

101 UN 400 
 

Leite condensado embalagem c/ 350 gr. tetrapak, 
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ ou leite 
em pó, açúcar e lactose.não contém glúten. Validade 
mínima de 6 meses após a entrega.  

R$:3,85 
 

R$:1.540,00 

102 PCT 25 
 
 

Folha de louro em Folhas Secas, embalagem 
contendo no mínimo 20 g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 
 

R$:1,71 
 

R$:42,75 

103 PCT 1.870 Macarrão espaguete massa comprida, nº zero. 
Ingredientes: Farinha de trigo comum, enriquecida 
com ferro e ácido fólico. Não contém glúten (Pacote 
de 1 kg). 

R$:3,71 
 

R$:6.937,70 

104 PCT 450 Macarrão cortado Ingredientes: Farinha de trigo 
comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Não 
contém glúten (Pacote de 1 kg). 

R$:4,18 
 

R$:1.881,00 

105 PCT 45 Macarrão gravatinha  Ingredientes: Farinha de trigo 
comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Não 
contém glúten (Pacote de 500g). 

R$:3,15 R$:141,75 

106 PCT 470 Macarrão tipo parafuso massa com sêmola : Farinha 
de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Não contém glúten Pacts com 01 kg. 

R$:4,71 R$:2.213,70 

107 PCT 50 Macarrão para lasanha  massa com sêmola : Farinha 
de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Não contém glúten Pacts com 500 g. 

R$:5,75 R$:287,50 

108 PCT 40 Macarrão parafuso tricolor massa com sêmola  R$:3,75 R$:150,00 
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Farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido 
fólico. Não contém glúten Pacts com 500 g. 

109 PCT 450 
 

Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a 
partir de grãos de soja limpos e submetidos a processo 
tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e 
sabor característico, deve estar livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem: deve estar 
acondicionada em sacos plásticos bem vedados, com 
peso líquido de 1kg. Prazo de validade mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. 

R$:6,62 
 

R$:2.979,00 

110 PCT 980 
 

Milho de pipoca. Grupo: duro; Classe: amarelo; Tipo 
1; Peso líquido: (500gr) 

R$:1,76 
 

R$:1.724,80 

111 LAT 65 
 

Milho verde em conserva,  com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade.  (embalagem de 01 Kg). 

R$:14,00 R$:910,00 

112 LAT 480 
 

Milho verde (embalagem c/ 200 gr). em conserva,  
com identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade.   

R$:1,84 
 

R$:883,20 

113 PCT 1.000 Milho branco para canjica: com grãos ou  pedaços  
de  grãos  de  milho  que  apresentam ausência  parcial  
ou  total  do  gérmen,  em  função  do processo  de  
escarificação  mecânica  ou  manual.  Canjica extra ou 
quatro.   Embalagem integra de 500g, na embalagem  
deverá  constar  data  da  fabricação  data  de validade  
e  número  do  lote  do  produto.  Validade mínima de 
6 meses na data da entrega. 

R$:1,90 R$:1.900,00 

114 PCT 100 Mistura para bolo: produzida com farinha de trigo 
especial, contendo fermento químico, condimentos e 
aroma característicos. Embalagem plástica atóxica de 
400 gramas. Sabores variados. 

R$:2,96 R$:296,00 

115 UN 200 
 

Panetone de frutas.  R$:11,80 R$:2.360,00 

116 UN 80 Maionese tradicional, composto a base de ovos 
pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas de consistência cremosa , cor, 
cheiro e sabor próprios, insento de sujidades e 
seus ingredientes de preparo e perfeito estado 
de conservação. Acondicionada em 
embalagem  c/ 200grs. 

 

R$:2,09 
 

R$:167,20 

117 KG 300 
 

Mortadela mortadela, em fatias extra-finas embalados 
em pratos de isopor  envoltos por plástico filme, com 
200g ou 500 g de acordo com o pedido. Produto 
fresco, sem ranço, sem excesso de gordura. 

R$:6,00 
 

R$:1.800,00 

118 KG 50 
 

Mortadela defumada mortadela, em fatias extra-finas 
embalados em pratos de isopor  envoltos por plástico 
filme, com 200g ou 500 g de acordo com o pedido. 
Produto fresco, sem ranço, sem excesso de gordura. 

R$:19,99 R$:999,50 

119 UN 540 Margarina vegetal cremosa c/ sal Ingredientes: 
Água, óleos vegetais líquidos e hidrogenados. 
Estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
poliglicerol polirricinoleato. Conservantes: Benzoato 
de sódio e sorbato de potássio. Acidulante: ácido 
cítrico. Corante: betacaroteno ou caroteno. 
Aromatizantes: Antioxidantes: BHT e EDTA. Não 
contém glúten.(embalagem de 500gr). 

R$:4,63 
 

R$:2.500,20 

120 UN 250 Margarina vegetal cremosa Ingredientes: Água, 
óleos vegetais líquidos e hidrogenados. Estabilizantes: 

R$:2,63 R$:657,50 
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mono e diglicerídeos de ácidos graxos e poliglicerol 
polirricinoleato. Conservantes: Benzoato de sódio e 
sorbato de potássio. Acidulante: ácido cítrico. Corante: 
betacaroteno ou caroteno. Aromatizantes: 
Antioxidantes: BHT e EDTA. Não contém 
glúten.(embalagem de 250gr). 

121 PCT 60 
 

Massa para pastel embalagem 01 kg R$:11,60 
 

R$:696,00 

122 KG 40 
 

Moela de frango sem tempero refrigerada ou 
congelada. Fornecida em saco plástico resistente de 
500g e 1kg de acordo com o pedido. Isenta de sebo, 
nervos, com baixo teor de gorduras, sem perfurações, 
coágulos, queimaduras por congelamento, sujidades ou 
parasitas ou larvas. O produto deverá ser entregue por 
carro refrigerado em condições que preservem suas 
características de congelado  

R$:8,50 
 

R$:340,00 

123 KG 380 Mussarela: O queijo mussarela é um queijo com as 
seguintes características: massa fresca, massa filada, 
massa semi-cozida, não maturado, consistência firme, 
sabor suave e levemente ácido. 

R$:22,83 
 

R$:8.675,40 

124 lata 500 Nestogeno 1. Formula ifantil para lactentes de 0 a 6 
meses não contem glutem lata 800g. 

R$:32,39 R$:16.195,00 

125 lata 200 Nestogeno 2. Formula infantil de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância. A partir do 6° 
mês. Não contem glúten. lata 800g 

R$:31,49 R$:6.298,00 

126 lata 200 Nutridrink. O suplemento nutridrink Max é completo 
e balanceado, oferece alto teor de proteína, energia 
fibras e 29 vitaminas e minerais. Sabor Baunilha, Lata 
400g 

R$:133,65 R$:26.730,00 

127 UN 1.670 Óleo de soja Óleo de soja e antioxidante ácido cítrico. 
Não contém glútem. (embalagem de  900ml). 

R$:3,58 
 

R$:5.978,60 

128 UN 10 Óleo de girassol óleo de girassol, comestível, 
refinado, sem cheiro, obtido de espécie vegetal, isento 
de ranço e substancias estranhas. Não transgênico. 
Embalado em embalagens plástcicas PET de 900 ml, 
sem aberturas, amassados ou estufados, informações 
nutricionais, data de frabricação e e prazo de validade 
mínima de 6 meses, a contar da data da entrega. 
(embalagem de  900ml). 

R$:6,71 R$:67,10 

129 PCT 110 Orégano. Pct com 20 g.  Deverá ser constituído por 
folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e 
secas, aspecto folha ovalada seca, cor verde 
pardacenta, cheiro e sabor próprio.  

R$:1,58 
 

R$:173,80 

130 KG 60 Orelha de porco salgada, picada, fornecida em sacos 
plástico de 1 kg. Sem perfurações, coágulos, 
queimaduras por congelamento, sujidades, parasitas ou 
larvas. O produto deve ser obtido de animais sadios, 
abatidos sobre prévia inspeção, o produto deve ser 
obtido de animais sadios, abatidos sobre prévia 
inspeção sanitária. Deve ser entrege em carro 
refrigerado que preservem as características e os 
aspectos organolépticos. 

R$:8,00 
 

R$:480,00 

131 DZ 1.100 Ovos frescos grandes tipo 1. Ovos de galinha “tipo 
grande”, casca lisa. Os ovos deverão estar limpos. Não 
poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de 
papelão, com registro no Ministério da Agricultura, 
SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 15 dias a 
contar a partir da data de entrega. 

R$:4,20 
 

R$:4.620,00 
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132 KG 1.200 Peito de frango, congelada, sem tempero, com 
características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. 

R$: 8,19 R$:9.828,00 

133 KG 30 Peito de peru defumado, light, fatiado, em fatias extra 
finas, embalados em pratos de isopor, envoltos por 
plástico filme, com 200g ou 500g, de acordo com o 
pedido. Produto fresco sem ranço, sem excesso de 
gordura. 

R$:51,80 R$:1.554,00 

134 KG 50 Pimenta do reino piper nigrum. Grãos secos e 
inteiros, sem misturas, sem glúten, não transgênico. 
Embalagem selada com 15 g. 

R$:1,65 
 

R$:82,50 

135 KG 60 Pé de porco salgado, picado, fornecida em sacos 
plástico de 1 kg. Sem perfurações, coágulos, 
queimaduras por congelamento, sujidades, parasitas ou 
larvas. O produto deve ser obtido de animais sadios, 
abatidos sobre prévia inspeção, o produto deve ser 
obtido de animais sadios, abatidos sobre prévia 
inspeção sanitária. Deve ser entrege em carro 
refrigerado que preservem as características e os 
aspectos organolépticos. 

R$:7,60 
 

R$:456,00 

136 KG 25 Rabo de porco salgado, picado. Fornecido em sacos 
plásticos de 1 kg. Sem perfurações, coágulos, 
queimaduras por congelamento, sujidades, parasitas ou 
larvas. O produto deve ser obtido de animais sadios 
abatido sob prévia inspeção sanitária. Deve ser 
entregue congelado em carro refrigerado, que 
preservem as características e os aspectos 
organolépticos. 

R$:8,26 R$:206,50 

137 KG 10 Pescoço de perú Congelado, com osso, sem tempero, 
sem pele, de espessura média e cortes pequenos. 
Aspecto e cor próprios, não amolecida e nem pegajosa, 
sem manchas esverdeadas, ausência de sujidade, 
parasitas ou larvas, com adição de água e gelo de no 
máximo 5 %. Deve ser entregue congelada em carro 
refrigerado, que preservem as características de 
congelamento e os aspectos organolépticos. Fornecido 
em pacotes de 1 kg, embalagens íntegras, sem 
aberturas, com data de fabricação e validade mínima 
de 3 meses a contar da data de entrega. 

R$:14,60 R$:146,00 

138 UND 30 Palmito palmito em conserva, inteiro, macios, 
extraídos de palmeira da pupunha ou açaí, embalagem 
contendo 300g drenado.  

R$:13,59 
 

R$:407,70 

139 UN 4100 Picolés de frutas (Diversos sabores) 
 

R$:2,12 R$:8.692,00 

140 UN 10 Pipoca para microondas emb. 100 grs 
Ingredientes: Milho, gordura, sal, açúcar e 
aromatizantes. 

R$: 1,30 R$:13,00 

141 PCT 700 
 

Pirulito de frutas s/ chiclete (embalagem c/ 100 
unidades) 

R$:14,50 
 

R$:10.150,00 

142 UN 130 Pizza congelada.  460 gr. diversos recheios. R$:13,59 R$:1.766,70 
143 KG 270 

 
 

Presunto: Produto alimentar obtido a partir das pernas 
traseiras do suino, salgado em cru e curado de forma 
natural. 

R$:17,03 
 

R$:4.598,10 

144 UN 2.300 
 

Polpa de fruta sabores diversos,  congelada, obtida 
de frutas frescas, sãs e maduras com características 

R$:3,83 
 

R$:8.809,00 
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físicas, químicas e organolepticas do fruto; produto 
não diluído, não fermentado, isento de açúcar, obtido 
de frutos polposos como goiaba, acerola, caju, manga, 
maracujá, tamarindo, umbu. Não deverá conter terra, 
sujidade, parasitas, fragmentos de insetos e pedaços 
das partes não comestíveis da fruta e da planta; sem 
conservante químico. 
Fornecimento: embalagem plástica resistente e 
transparente de 500g, com identificação do 
produto:Nome do fornecedor, data da fabricação, 
ingrediente. 

145 KG 200 PÓ PARA PUDIM: PÓ PARA PUDIM; preparado 
com ingredientes limpos de 1ª qualidade, pó fino, cor, 
características, cheiro e sabor próprios, ausências de 
sujidades, parasitas e larvas, embalagem plástica 
atóxica, transparente de 1 Kg. Sabores de baunilha, 
chocolate, coco e leite. 

R$:81,60 R$:16.320,00 

146 UN 150 
 

Polvilho tipo azedo produto amiláceo extraído da 
mandioca. Deve apresentar coloração branca, isento de 
sujidades, não transgênico, fornecidos em embalagem 
íntegras de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

R$:5,86 R$:879,00 

147 UN 150 
 

Polvilho tipo doce Produto amiláceo extraído da 
mandioca. Deve apresentar coloração branca, isento de 
sujidades, não transgênico, fornecidos em embalagem 
íntegras de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

R$:6,02 R$:903,00 

148 UN 110 Refresco tipo bolinha, embalagem aprox. 150  R$:0,80 
 

R$:88,00 

149 PCT 420 
 
 

Sal iodado moído. Ingredientes: Cloreto de sódio, 
iodato de potássio, anti-umectante, ferrocianeto de 
sódio. Não contém glúten. (Pct contendo 1 kg). 

R$:1,00 
 

R$:420,00 

150 PCT 16 
 
 

Sal grosso sal grosso, para churrasco, embalagem de l 
Kg, resistente, com data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

R$:1,66 
 

R$:26.56 

151 LTA 72 Sardinha lata 125 g R$:3,48 R$:250,56 
152 POTE 280 Sorvete (sabores diversos) Emb. 02 lts R$:20,00 R$:5.600,00 
153 LTA 230 

 
 
 
 

Sustagem.  Ingredientes: Leite desnatado em pó, 
malto-dextrina, leiteintegral em pó, açúcar, vitaminas 
(A, C, D, E, B12, tiamina, riboflavina, nicotinamida, 
piridoxina, pantotenato de cálcio) e sulfato ferroso. 
Sabores diversos. Embalagem c/ 400 g. 

R$:38,99 
 

R$:8.967,70 

154 LTA 315 
 
 

Sustagem kids suplemento alimentar, fórmula com 26 
vitaminas e minerais presentes no grupo de alimentos. 
Sabores, baunilha, morango e chocolate. 
Acondicionado em embalagem com 380 g 

R$:29,05 R$:9.150,75 

155 UN 500 Suco em pó, Preparado líquido para refresco de frutas 
com mínima 30% de polpa da fruta, com concentração 
para 6 a 8 partes de água. As Características 
Organolépticas, Físico-Químicas, Microbiológicas e 
Microscópicas deverão obedecer ao Código Sanitário e 
determinações da ANVISA/MA. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente, identificação do produto, 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 

R$:0,90 
 

R$:450,00 
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fabricação, prazo de validade e peso líquido, n˚ de 
registro no órgão competente. Com 30g. 

156 PCT 130 Tempero alho e sal. Ingredientes: Sal, polpa de alho e 
conservador metabissulfito de sódio. Embalagem de 
01 Kg.. 

R$:6,10 
 

R$:793,00 

157 PCT 20 Uva Passa uvas-passas desidratada, sem caroço, a 
granel. Fornecidas em sacos plásticos, isenta de 
materiais terrosos, detritos, mofo ou umidade 
excessiva. 

R$:4,39 R$:87,80 

158 UN 120 Vinagre tinto Ingredientes: Fermento acético de 
álcool hidratado e água. Frascos plásticos com 750 ml 
cada). 

R$:3,23 
 

R$:387,60 

159 UN 3.100 Refrigerantes sabores diversos (embalagem de 02 lts) R$:4,66 
 

R$:14.446,00 

160 KG 980 
 
 

Salsicha tipo hot-dog; composta de carne de frango; 
fresca com condimentos triturados e cozidos; 
acondicionada em sistema cry-o-vac; pesando 
aproximadamente 50 gr cada unidade, sendo pacote 
com 500 gramas, com prazo de validade de 36 dias na 
data da entrega. 

R$:5,33 
 

R$:5.223,40 

161 KG 800 Pão de doce;:  50 gramas. Ingredientes: farinha de 
trigo, fermento fresco, açúcar e leite. Isento de 
sujidades, mofo e umidade. 

R$:18,25 R$:14.600,00 

162 KG 1.000 Pão de sal tipo Frances: 50 gramas (cada). 
Ingredientes: farinha de trigo, fermento fresco, sal e 
água. Isenta de sujidades, mofo e umidade. 

R$:16,75 R$:16.750,00 

163 PCT 620 Pão para cachorro quente embalados em sacos 
plásticos com 12 unidades de 50g cada. Informação 
nutricional por porção50g: Valor energético:12Kcal, 
carboidratos: 2Kcal, proteínas: 0Kcal, gorduras totais: 
0Kcal, gorduras saturadas: 0 Kcal, gorduras trans: 
0Kcal, fibra alimentar: 0Kcal e sódio: 90mg. 

R$:7,15 
 

R$:4.433,00 

164 PCT 100 Pão de forma pão de forma fatiado verticalmente com 
fatias de aproximadamente 25g, isento de gorduras 
trans, acondicionados em sacos plásticos de 500g, com 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 7 dias a contar da data da entrega. 

R$:5,20 
 

R$:520,00 

165 PCT 90 Pão de hambúrguer  pão tipo hambúrguer , composto 
de farinha de trigo, água sal, fermento químico, 
acondicionados em pacotes atóxicos de polietileno 
resistente, tranparente, pesando 500g com 10 unidades 
de 50g cada contendo saquinhos individuais. No ato da 
entrega não deve estar amassado. Deve conter 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 5 dias a contar da data da entrega. 

R$:7,55 R$:679,50 

166 LTA 270 Mucilon  Cereal infantil arroz e aveia, tipo mucilon 
lácteo, de preparo instantâneo, preparado a partir de 
matérias primas sãs, limpas, enriquecido com 
vitaminas. Embalagem: em polietileno, bem vedada, 
com 400 g do produto. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

R$:9,60 
 

R$:2.592,00 

167 LTA 40 Ervilha em conserva, simples, inteira, imersa em 
líquido conservante, tamanho e coloração uniformes, 
produt preparado com as ervilhas previamente 
debulhadas, envasadas, reidratadas ou pré-cozidas 
imersas em líquido de cobertura apropriado, submetido 

R$:30,80 
 

R$:1.232,00 
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ao processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechadas nos recipientes usados afim 
de evitar alterações. Acondicionado em latas com 02 
kg. 

168 KG 120 Queijo tipo minas, fresco, com sal, peça/Kg, 1ª 
qualidade. 

R$:13,60 
 

R$:1.632,00 

169 UN 15 Rapadura de cana de açúcar, embaladas em plásticos, 
pacote com 1 Kg., 1ª qualidade. 

R$:11,16 R$:167,40 

170 KG 100 Margarina sem sal 500 grs, 0% de gordura: R$:5,50 R$:550,00 
171 UN 20 Margarina light 500 gr: R$:6,85 R$:137,00 
172 PCT 250 Tempero especial  Sal, colorífico, alho, cebola, 

orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho 
e de cebola, realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico (similar a sazon) 

R$:4,50 
 

R$:1.125,00 

173 UN 500 Ovos de páscoa Ovo de páscoa de chocolate ao leite, 
não hidrogenado, contendo no mínimo 150gr de 
chocolate e com recheio. 

R$:7,00 R$:3.500,00 

        VALOR TOTAL   
HORTIFRUTIGRANJEIROS 

174 KG 80 Abacate ttiippoo  mmaanntteeiiggaa,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ddee  
pprriimmeeiirraa,,  ccoomm  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  6600%%  ddee  mmaattuurraaççããoo,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss.. 

R$:4,25 
 

R$:340,00 

175 KG 380 Abacaxi ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  
ddaa  eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  
eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:4,13 
 

R$:1.569,40 

176 KG 670 Abóbora mmaadduurraa,,  ttiippoo  jjaappoonneessaa,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  
qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  ggrraannddee,,  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  
oouu  ddeeffeeiittooss,,  iinnttaaccttaass,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  ddeesseennvvoollvviiddaass,,  
lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffíícciiee  eexxtteerrnnaa.. 

R$:2,53 
 

R$:1.695,10 

177 KG 100 Abobora moranga: amadurecida, sem sujidades, sem 
sinais de corpos estranhos, insento ou larvas.Casca 
integra e tamanho uniforme, sem sinais de 
apodrecimento ou machucados 

R$:3,25 R$:325,00 

178 KG 100 Abobora Paulista. amadurecida, sem sujidades, sem 
sinais de corpos estranhos, insento ou larvas.Casca 
integra e tamanho uniforme, sem sinais de 
apodrecimento ou machucados 

R$:2,85 R$:285,00 

179 KG 225 Abobrinha vveerrddee,,  ttiippoo  ppaauulliissttaa..  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
ttaammaannhhoo  mmeeddiioo  aa  ggrraannddee,,  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  
ddeeffeeiittooss,,  iinnttaaccttaass,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  ddeesseennvvoollvviiddaass,,  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee  
eexxtteerrnnaa.. 

R$:2,90 
 

R$:652,50 

180 MA 460 Alface ffoollhhaass  vveerrddeess,,  sseemm  mmaanncchhaass,,  sseemm  ccoorrppoo
eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddaa  àà  ssuuppeerrffíícciiee  eexxtteerrnn
FFoorrnneecciimmeennttoo::  eemmbbaallaaddooss  eemm  ssaaccooss  pplláássttiiccooss  ..  

R$:3,36 
 

R$:1.545,60 

181 KG 330 Alho ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  
ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee..  

R$:13,63 
 

R$:4.497,90 

182 KG 25 Ameixa ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:9,40 
 

R$:235,00 

183 KG 10 
 

Atemoia ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  
mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo,,  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  

R$:3,59 R$:35,90 
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ssuuppeerrffiicciiee.. 
184 KG 530 Banana pprraattaa,,  ee  ppeennccaa,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  

ffrruuttooss  ccoomm  7700%%  ddee  mmaattuurraaççããoo  cclliimmaattiizzaaddaa,,  uunniiffoorrmmeess,,  
nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo.. 

R$:3,76 R$:1.992,80 

185 KG 340 Batata doce nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmeess,,  iinntteeiirraass,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  ffiirrmmeess  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  sseemm  
ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddaa  áá  ssuuppeerrffíícciiee  
eexxtteerrnnaa..  

R$:3,10 
 

R$:1.054,00 

186 KG 1.960 Batata Inglesa nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
llaavvaaddaa,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmeess,,  iinntteeiirraass,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  ffiirrmmeess  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  sseemm  
ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddaa  áá  ssuuppeerrffiicciiee  
eexxtteerrnnaa..  

R$:3,19 
 

R$:6.252,40 

187 KG 350 Beterraba sseemm  ffoollhhaass,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
bbuullbbooss  ddee  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmee,,  ssee  ffeerriimmeennttooss  oouu  
ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  
aaddeerriiddooss  áá  ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa..    

R$:3,23 
 

R$:1.130,50 

188 KG 50 Brócolis: sem folhas, sem defeitos graves, podridão, 
mole, deformação, sem defeitos lenhosas, rachadas, 
danos mecânicos, murchas injurias por pragas ou 
doenças 

R$:7,99 R$:399,50 

189 KG 10 Cajú ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr  ,,aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  
eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..  

R$:4,19 R$:41,90 

190 KG 20 Caqui ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr  ,,aarroommaa  ee  ssaabboorr  
ddaa  eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  
eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..  

R$:5,19 R$:103,80 

191 KG 750 Cebola grande ttiippoo  bbrraannccaa,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  
qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  
oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrraa  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  iinnttaaccttaass,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  
ddeesseennvvoollvviiddaass.. 

R$:3,16 
 

R$:2.370,00 

192 MA 370 Cebolinha/coentro verde bbooaa  qquuaalliiddaaddee
aapprreesseennttaannddoo  ttaammaannhhoo  ee  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  eemm
mmoollhhooss,,  iisseennttoo  ddee  eennffeerrmmiiddaaddee,,  lliivvrree  ddee  rreessiidduuoo
ffeerrttiilliizzaanntteess,,  ssuujjiiddaaddeess,,  ppaarraassiittaass  ee  llaarrvvaass;;  sseemm  ddaannoo
ffííssiiccooss,,  mmeeccáánniiccooss  oorriiuunnddooss  ddoo  mmaannuusseeiioo  oo
ttrraannssppoorrttee..  FFoorrnneecciimmeennttoo::  eemm  mmaaççooss,,  aammaarrrraaddoo
ccoomm  bbaarrbbaannttee  oouu  ppaallhhaa    ee  eemmbbaallaaddooss  eemm  ssaaccoo
pplláássttiiccooss..  

R$:2,75 
 

R$:1.017,50 

193 KG 700 Cenoura sseemm  ffoollhhaass,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmee  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  
tteennrraa  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  iinnttaaccttaass,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  
ddeesseennvvoollvviiddaass..  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  
áá  ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa.. 

R$:2,95 
 

R$:2.065,00 

194 KG 640 Chuchu nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  
mmééddiioo,,  iinntteeiirrooss,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  
tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  ee  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  
sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  áá  
ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa..  
 

R$:2,56 
 

R$:1.638,40 

195 MA 190 Couve ffoollhhaass  vveerrddeess,,  sseemm  mmaanncchhaass,,  sseemm  ccoorrppoo
eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddaa  àà  ssuuppeerrffíícciiee  eexxtteerrnnaa..  

R$:3,99 
 

R$:758,10 
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FFoorrnneecciimmeennttoo::  eemmbbaallaaddooss  eemm  ssaaccooss  pplláássttiiccooss.. 
196 KG 10 Gengibre gengibre maduro, novo, sem manchas 

verdes e arroxeadas, sem mofo, hidratado.  
R$:7,00 R$:70,00 

197 KG 200 Goiaba vernelha de primeira qualidade, 
uniformes, no máximo de evolução no tamanho, 
com cor e sabor próprio. 

R$:4,33 
 

R$:866,00 

198 KG 210 Inhame tamanho e coloração uniformes, firme e 
compacto, isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material terroso. 

R$:4,09 R$:858,90 

199 KG 1.110 Laranja ttiippoo  ppeerraa  rriioo,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr  
,,aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  
tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:2,70 
 

R$:2.997,00 

200 KG 100 Limão ttiippoo  ggaalleeggoo,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr  
aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  
tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:2,86 
 

R$:286,00 

201 KG 600 Maçã vvaarriieeddaaddee  ffuujjii  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  
nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo,,  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:4,50 
 

R$:2.700,00 

202 KG 680 Mandioca, nnoovvaa,,  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee  sseemm  
ffeerriimmeennttooss,,  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  áá  
ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa.. 

R$:1,93 
 

R$:1.312,40 

203 KG 290 Maracujá ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  
mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaaddmmaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee..  
 

R$:7,03 
 

R$:2.038,70 

204 KG 300 Manga ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..  
 

R$:4,46 
 

R$:1.338,00 

205 KG 130 Melão ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:4,65 
 

R$:604,50 

206 UND 540 Melancia ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  
mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:1,99 
 

R$:1.074,60 

207 KG 160 Pepino nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  
mmééddiioo,,  iinntteeiirrooss,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  
tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  ee  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  
sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa    aaddeerriiddooss  áá  
ssuuppeerrffíícciiee  eexxtteerrnnaa..  

R$:2,98 
 

R$:476,80 

208 KG 60 Pêra ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  
eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  
tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:8,83 
 

R$:529,80 

209 KG 10 Pêssego ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:12,39 R$:123,90 
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210 UND 450 Mamão ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:5,90 R$:2.655,00 

211 UND 100 Morango ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  
mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee.. 

R$:1,00 
 

R$:100,00 

212 KG 420 Pimentão,,   ((vveerrddee,,  aammaarreelloo  oouu  vveerrmmeellhhoo)),,      nnoovvoo,,  ddee  
pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  iinntteeiirrooss,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  ee  ccoomm  
ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  ccoomm  bbrriillhhoo,,  iinnttaaccttooss,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  
ddeesseennvvoollvviiddooss..  

R$:4,20 
 

R$:1.764,00 

213 KG 530 Repolho ttiippoo  vveerrddee,,  nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  
qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  ccaabbeeççaass  ffeecchhaaddaass,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  
ee  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  
oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  áá  ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa..  

R$:2,76 
 

R$:1.462,80 

214 KG 450 
 

Quiabo de primeira qualidade, em adequado estado de 
maturação, consistência firme e de fácil corte, sem 
lesões físicas de origem e mecânicas, rachadura e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida.  

R$:5,76 
 

R$:2.592,00 

215 KG 30 Repolho roxo ttiippoo  rrooxxoo,,  nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  
qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  ccaabbeeççaass  ffeecchhaaddaass,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  
ee  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  
oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  áá  ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa..  

R$:3,60 R$:108,00 

216 KG 350 Tangerina ddee  pprriimmeeiirraa,,  aapprreesseennttaannddoo  ggrraauu  ddee  
mmaattuurraaççããoo  ttaall  qquuee  llhhee  ppeerrmmiittaa  ssuuppoorrttaarr  aa  mmaanniippuullaaççããoo,,  
oo  ttrraannssppoorrttee  ee  aa  ccoonnsseerrvvaaççããoo  eemm  ccoonnddiiççõõeess  aaddeeqquuaaddaass  
ppaarraa  oo  ccoonnssuummoo.. 
 

R$:3,56 R$:1.246,00 

217 KG 670 Tomate nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  
mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoomm  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  6600%%  ddee  
mmaadduurraaççããoo,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  
sseemm  mmaanncchhaass,,  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee  ee  bbrriillhhoo..  
 

R$:5,08 
 

R$:3.403,60 

218 KG 200 UUvvaa  vvaarriieeddaaddee  IIttáálliiaa  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  
ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  
ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  
aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..    

R$:12,45 
 

R$:2.490,00 

219 KG 100 Vagem: boa qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, livre de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.   

R$:8,99 R$:899,00 

220 KG 40 KKiiuuii   ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  
eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  
tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..    

R$:8,49 R$:339,60 

                                                                      VALOR 
TOTAL 

  

CARNES 
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221 KG 80 Bacon(camada de gordura do porco) com uma camada 
fina de carne, entremeada, defumado. 

R$:15,16 R$:1.212,80 

222 KG 240 Carne bovina fresca bife (in natura) sob refrigeração 
(mínimo 10º graus), de 2º (acém) limpa, com 
características próprias (cor, sabor e cheiro), livre de 
gordura e aparas, sem osso, sem gordura e nervo. 
Acondicionado em embalagem plástica transparente de 
01 kg. Isenta de aditivos ou substancias estranhas ao 
produto. Produto a ser fornecido em cubos. Apresentar 
atestado de inspeção sanitária. 

R$:18,50 
 

R$:4.440,00 

223 KG 200 Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão mole, 
cortada em bifes com cerca de 150 g cada, pacotes de 
1 kgcom registro no sif ou sisp, aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. os bifes deverão conter no 
máximo 10% de gordura, ser isentos de cartilagens e 
ossos e conter no máximo 3% de aponervoses. a 
embalagem primária deverá ser a base de polietileno, 
atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte 
e armazenamento. o rótulo deverá conter as seguintes 
informações: razão social / marca / peso líquido / 
carimbo do sif do estabelecimento do produtor e data 
de validade. se o produto for retirado da embalagem 
original do produtor para manipulação, o rótulo deverá 
conter as mesmas informações já descritas, 
acrescentando-se a data de manipulação do produto.. 

R$:19,80 R$:3.960,00 

224 KG 2.500 Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão duro, 
cortada em cubos no tamanho máximo 3x3 cm, 
pacotes de 1 kg, com registro no sif ou sisp, aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. os cubos 
deverão conter no máximo 10% de gordura, ser isentos 
de cartilagens e ossos e conter no máximo 3% de 
aponervoses. a embalagem primária deverá ser a base 
de polietileno, atóxico, transparente e lacrado, 
resistente ao transporte e armazenamento. o rótulo 
deverá conter as seguintes informações: razão social / 
marca / peso líquido / carimbo do sif do 
estabelecimento do produtor e data de validade. se o 
produto for retirado da embalagem original do 
produtor para manipulação, o rótulo deverá conter as 
mesmas informações já descritas, acrescentando-se a 
data de manipulação do produto. 

R$:20,16 R$:50.400,00 

225 KG 600 Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão mole, 
cortada em tiras, pacotes de 1 kg, com registro no sif 
ou sisp, aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro 
e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. as tiras deverão conter no máximo 10% de 
gordura, ser isentos de cartilagens e ossos e conter no 
máximo 3% de aponervoses. a embalagem primária 
deverá ser a base de polietileno, atóxico, transparente e 
lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. o 
rótulo deverá conter as seguintes informações: razão 
social / marca / peso líquido / carimbo do sif do 
estabelecimento do produtor e data de validade. se o 

R$:20,16 R$:12.096,00 
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produto for retirado da embalagem original do 
produtor para manipulação, o rótulo deverá conter as 
mesmas informações já descritas, acrescentando-se a 
data de manipulação do produto. 

226 KG 2.500 Carne bovina resfriada tipo acém moída, pacotes de 
1 kg, com registro no sif ou sisp, aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. a carne deverá conter no 
máximo 10% de gordura, ser isentos de cartilagens e 
ossos e conter no máximo 3% de aponervoses. a 
embalagem primária deverá ser a base de polietileno, 
atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte 
e armazenamento. o rótulo deverá conter as seguintes 
informações: razão social / marca / peso líquido / 
carimbo do sif do estabelecimento do produtor e data 
de validade. se o produto for retirado da embalagem 
original do produtor para manipulação, o rótulo deverá 
conter as mesmas informações já descritas, 
acrescentando-se a data de manipulação do produto. 

R$:15,83 R$:39.575,00 

227 KG 120  Carne bovina costela fornecida em saco plástico 
transparente, de 1 a 2 kg de acordo com o pedido, 
cortada em aproximadamente 7x7 cm, isenta de sebos, 
nervos, com baixo teor de gordura sem perfurações, 
coágulos, queimaduras por congelamento, sujidades, 
parasitas ou larvas  

R$:8,16 R$:979,20 

228 KG 200 Carne bovina fresca (in natura) sob refrigeração 
(mínimo 10º graus), de 2º (acém) limpa, com 
características próprias (cor, sabor e cheiro), livre de 
gordura e aparas, sem osso, sem gordura e nervo. 
Acondicionado em embalagem plástica transparente de 
02 kg. Isenta de aditivos ou substancias estranhas ao 
produto. Produto a ser fornecido em cubos. Apresentar 
atestado de inspeção sanitária. 

R$:23,50 R$:4.700,00 

229 KG 275 Carne bovina de Primeira,  sob refrigeração (mínimo 
10º graus),  limpa, com características próprias (cor, 
sabor e cheiro), livre de gordura e aparas, sem osso, 
sem gordura e nervo. Acondicionado em embalagem 
plástica de até 02 kg. (para bife). Apresentar atestado 
de inspeção sanitária. 

R$:26,80 R$:7.370,00 

230 KG 1.320 Carne bovina Salgada (SOL) in natura, de 
PRIMEIRA, sob refrigeração (mínimo 10º graus),  
limpa, com características próprias (cor, sabor e 
cheiro), livre de gordura e aparas, sem osso, sem 
gordura e nervo. Acondicionado em embalagem 
plástica de 01 kg, peça inteira. Apresentar atestado de 
inspeção sanitária. 

R$:20,00 
 

R$:26.400,00 

231 KG 450 
 

Carne bovina em Cubos (músculo) in natura, de boa 
qualidade, limpa, pouca gordura, fornecer em cubos, 
embalada em saco transparente resistente, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, 
embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado de inspeção 
sanitária. 

R$:16,16 
 

R$:7.272,00 

232 KG 580 
 

Carne bovina Moída  (músculo) in natura, de boa 
qualidade, limpa, pouca gordura, fornecer moída, 
embalada em saco transparente resistente, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, 
embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado de inspeção 

R$:15,16 
 

R$:8.792,80 
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sanitária. 

233 KG 160 
 

Carne suína Lombo  in natura, de boa qualidade, 
limpa, pouca gordura,  embalada em saco transparente 
resistente, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado 
de inspeção sanitária. 

R$:14,16 R$:2.265,60 

234 KG 30 
 

Carne suína Costela in natura, de boa qualidade, 
limpa, pouca gordura,  embalada em saco transparente 
resistente, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado 
de inspeção sanitária. 

R$:12,93 
 

R$:387,90 

235 KG 280 
 

Carne suína em cubos  in natura, de boa qualidade, 
limpa, pouca gordura,  embalada em saco transparente 
resistente, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado 
de inspeção sanitária. 

R$:12,13 R$:3.396,40 

236 KG 100 Carne suína, lombo, para bife in natura, de boa 
qualidade, limpa,fatiada para bife, pouca gordura,  
embalada em saco transparente resistente, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, 
embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado de inspeção 
sanitária. 

R$:14,30 R$:1.430,00 

237 KG 2.600 Coxa e sobrecoxa congelado sem tempero, com 
características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. Acondicionado em 
embalagem contendo 1kg. 
 

R$:7,96 R$:20.696,00 

238 KG 390 Frango congelado sem tempero, com características 
próprias (cor, sabor, cheiro), acondicionado em 
embalagem própria do fabricante, com registro no 
Ministério da Agricultura – SIF, especificação do 
produto e data de vencimento estampado na 
embalagem. 

R$:7,26 R$:2.831,40 

239 KG 2.320 Filé de frango carne do peito do frango, sem osso e 
sem pele, congelado, com adição de água e de gelo de 
no máximo 5%. Aspecto próprio não amolecido e nem 
pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas. 
Cheiro e sabor próprio com ausência de sujidades, 
parasitas ou larvas. Acondicionadas em embalagens de 
1 kg. 

R$:11,93 R$:27.677,60 

240 KG 200 File de peixe (meluza): sem tempero, interfolhada, 
partes inteiras, com aspecto, cor, cheiro, e sabor 
próprio, sem manchas e parasitas 

R$:20,93 R$:4.186,00 

241 KG 650 Lingüiça Bovina embalagem 01 Kg congelado, com 
características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. 

R$:11,50 R$:7.475,00 

242 KG 370 Linguica defumada Calabresa; preparada com carne 
nao mista, toucinho e condimentos; com aspecto 
normal e firme; sabor proprio; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; validade minima de 02 meses, 
contado data de entrega; mantida em temperatura e 

R$:12,70 R$:4.699,00 
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refrigeracao adequadas; acondicionada em embalagem 
plastica, flexivel, termosselada a vacuo 
(embalagemprimaria); com características próprias 
(cor, sabor, cheiro), acondicionado em embalagem 
própria do fabricante, com registro no Ministério da 
Agricultura – SIF, especificação do produto e data de 
vencimento estampado na embalagem. 
 

243 KG 200 Lingüiça suína fina, sem pimenta, embalado de 01 
kg. com características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. 

R$:15,66 R$:3.132,00 

244 KG 479 Toucinho Salgado R$:8,93 R$:4.277,47 

 
DESCARTÁVEIS 

 
 
ÍTEM 

 
UN 

 
QUANT 

 
ESPECIFICAÇÕES 

VLR  VLR 
TOTAL 

245 PCT 120 Canudinhos R$:5,25 R$:630,00 
246 PCT 250 Colheres descartáveis c/ 50 um. R$:3,63 R$:907,50 
247 PCT 200 Copo descartável 200 ml R$:3,46 R$:692,00 
248 PCT 200 Copo descartável 300 ml c/ tampa 

descartável 
R$:4,84 
 

R$:968,00 

249 PCT 200 Copo descartável p/ café 50 ml R$:2,36 R$:472,00 
250 UN 250 Forminhas para bombons  Nº5 R$:2,69 R$:672,50 
251 PCT 150 Palito p/ churrasco R$:2,83 R$:424,50 
252 UN 60 Forminhas para bombons Nº6 R$:2,99 R$:179,40 
253 PCT 260 Guardanapos de mesa  R$:2,25 R$:585,00 
254 PCT 40 Marmitex descartável  R$:32,50 R$:1.300,00 
255 PCT 260 Prato descartável médio com 10 

unidades. 
R$:1,49 R$:387,40 

256 PCT 10 Sacos p/ milho pipoca c/500  Tam. 8x14 R$:26,50 R$:265,00 
257 PCT 80 Saquinhos para geladinhos c/ 100 R$:1,33 R$:106,40 
                                                                      

VALOR TOTAL 
 
R$:896.679,41 

 
Valor estimado: R$ 896.679,41(oitocentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e 
um centavos). 

 
12.2 O pagamento da quantidade requisitada, após devido recebimento do MATERIAL, ocorrerá após 
conclusão do fluxo interno e em data fixada para pagamento pelo setor de tesouraria desta Prefeitura, cuja, 
data prevista para pagamento é de 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal eletrônica, devidamente 
atestada pelo órgão competente da Prefeitura. 
 
13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
13.1 O contrato terá vigência por 12 meses.  
13.2 A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 13.3 A recusa injustificada por parte do fornecedor em assinar o contrato para formalização da contratação 
junto à administração pública será caracterizada como inadimplemento total das obrigações assumidas, por 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Administração  “Avançar Sempre!” – 2017/2020”             

35 
 

conseguinte, passível de abertura de processo administrativo punitivo e aplicação de penalidades legalmente 
estabelecidas pelas legislações vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Fabio Rodrigues de Araujo 
Secretario Municipal Administrativo e Finanças 
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ANEXO II 
(Papel timbrado do proponente) 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 000/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 

REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
1. Objeto: Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios e utensílios descartáveis destinados a 
alimentação escolar e para atender as necessidades das demais secretarias do município de Verdelândia-MG, 
conforme discriminado abaixo: 
 

 
ÍTEM UNID QUAN

T 
                   DESCRIÇÃO VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL  

01 PCT 1015  Achocolatado em pó instantâneo. Ingredientes: 
Açúcar, cacau em pó licentinado, maltodextrina, sal. 
Contém aroma natural de baunilha e vitaminas. Não 
contém glúten. Emb. em pctes plásticos de 1 Kg. 

  

02 PCT 500 Achocolatado em pó instantâneo. Ingredientes: 
Açúcar, cacau em pó licentinado, maltodextrina, sal. 
Contém aroma natural de baunilha e vitaminas. Não 
contém glúten. Emb. em pctes plásticos de 400g. 

  

03 PCT 765 Açúcar cristal branco, sem presença de corpos 
estranhos, acondicionados em sacos de polietileno 
transparente, em pacotes de 05 kg. 

  

04 PCT 40 Açúcar refinado branco, sem presença de corpos 
estranhos, acondicionado em pacotes de 01Kg. 

  

05 UM 60 Adoçante dietetico; composto de aspartame; 
liquido,com validade de 2 anos e 4 meses a contarda 
data da entrega; acondicionado em caixa, cada unidade 
contendo 100ml; e suas condicoes deverao estar de 
acordo com resolucao rdc 271/05 da anvisa; produto 
sujeito a verificacao no ato da entrega aos 
proced.adminstrativos determinados pela anvisa 

  

06 UM 20 Adoçante em pó. próprio para forno e fogão, diet, 
substituto do açúcar na mesma proporção, podendo ser 
usado por diabéticos, embalagem: pote com 500g 

  

07 UM 150 Água mineral sem gás  1,5 litro. envasada em 
embalagem , lisa, transparente,  lacrado, dentro dos 
padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, 
procedência e validade impressas na embalagem do 
produto. 

  

08 UM 990 Água mineral sem gás copo 200ml. envasada em 
embalagem , lisa, transparente,  lacrado, dentro dos 
padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, 
procedência e validade impressas na embalagem do 
produto. 
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09 UM 220 Água mineral sem gás galão 20lt . envasada em 
embalagem adequada ,  lacrado, dentro dos padrões 
estabelecidos pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, 
procedência e validade impressas na embalagem do 
produto. 

  

10 PCT 32 Araruta (embalagem c/ 01 kg)    
11 PCT 2.200 Arroz Agulinha 05 kg tipo 1 – : longo, fino, tipo I. O 

produto não deve apresentar mofo, substâncias 
nocivas, preparação final dietética inadequada 
(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 05 kg, em polietileno, 
transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

  

12 PCT 40 Arroz Parboilizado tipo  1 – : longo, fino, tipo I. O 
produto não deve apresentar mofo, substâncias 
nocivas, preparação final dietética inadequada 
(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, 
transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

  

13 PCT 150 Amendoim tipo 1. Isento de substâncias nocivas, 
parasitas. Embalagem plástica, resistente, transparente 
com 500g. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar 
a partir da data de entrega. 

  

14 KG 140 Asa de Frango congelado sem tempero, com 
características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. 

  

15 UN 36 Azeite de Oliva extra virgem (0,5%) .embalagens de  
250 ml, contendo identificação do produto, prazo de 
validade e data de fabricação.    

  

16 UN 155 Aveia em flocos finos. integral, não transgênica 
embalagem contendo 500 g, isenta de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, sem misturas contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

17 UN 70 Azeitona Verde c/ caroço, embalagnes de 500g, rotulo 
contendo identificação do produto data de fabricação e 
prazo de validade. 

  

18 Lata 10 Azeitona Verde peso drenado 2kg   
19 UN 15 Azeitona Verde  c/ caroço, embalagnes de 300 g, 

rotulo contendo identificação do produto data de 
fabricação e prazo de validade. 

  

20 PCT 270 Amido de Milho Produto amiláceo extraído de milho. 
Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não 
poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. 
Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido 
entre os dedos. Não deverá apresentar resíduos ou 
impurezas, bolor ou cheiro não 
característico.embalagens contendo 1kg. 

  

21 UN 05 Aveia em Flocos. integral, não transgênica embalagem 
contendo 500 g, isenta de mofo, livre de parasitas e 
substâncias nocivas, sem misturas contendo 
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informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

22 UN 05 Aveia em Grãos . integral, não transgênica 
embalagem contendo 500 g, isenta de mofo, livre de 
parasitas e substâncias nocivas, sem misturas contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

23 CX 470 Biscoito doce tipo Maria Ingredientes: Farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, creme de milho, ou fécula de 
mandioca, açúcar, invertido, carbonato de cálcio, sal, 
estabilizante: Leticina de soja, fermentos 
químicos:bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio 
e pirofofato ácido sódio, melhorador de farinha: 
metabissulfito de sódio, aromatizante. Contém glúten. 
(Cx. c/ 2 kg). 

  

24 Pct 200 Biscoito de sal amanteigado 1 kg:   
25 CX 650 Biscoito doce tipo Rosquinha Ingredientes: Farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, creme de milho, ou fécula de 
mandioca, açúcar, invertido, carbonato de cálcio, sal, 
estabilizante: Leticina de soja, fermentos 
químicos:bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio 
e pirofofato ácido sódio, melhorador de farinha: 
metabissulfito de sódio, aromatizante. Contém glúten. . 
(Cx. c/ 1,5 kg). 

  

26 CX 960 Biscoito de sal cream cracker Ingredientes: Farinha 
de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, extrato de malte, carbonato de cálcio, sal, 
creme de milho ou fécula de mandioca, fermentos 
químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de 
sódio, estabilizantes: leticina de soja. Contém glúten. 
(Cx. c/2kg) 

  

27 PCT 275 Biscoito de sal tipo água e sal Ingredientes: Farinha 
de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, extrato de malte, carbonato de cálcio, sal, 
creme de milho ou fécula de mandioca, fermentos 
químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de 
sódio, estabilizantes: leticina de soja. Contém glúten. 
(Cx. c/1,5kg) 

  

28 CX 300 Biscoito: doce tipo maizena:  
produzido a partir de matérias-primas sãs e limpo, sem 
corante e isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos 
animais e vegetais. Tendo como composição básica: 
farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
sal refinado, estabilizante de lecitina de soja e 
fermento químico, xarope de glicose de milho. 
Embalagem: caixas de papel atóxico, lacrado, com 
peso líquido aproximado de 1,5 kg, tendo dupla 
embalagem (embalagem interna em plástico). Na 
embalagem deverá constar o nome e o endereço do 
fabricante, nome, classificação e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, 
número de registro em órgão competente. Validade: 
mínima de oito meses a partir da data de fabricação. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes do vencimento do prazo de validade e 
embalagens danificadas. 
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29 PCT 50 Biscoito salgado tipo integral,: composição mínima: 
farinha de trigo fortificada, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, sal refinado, bicarbonato de sódio, amido 
de milho. Empacotado em plástico atóxico, 
termosselado, isento de bolores, substâncias nocivas, 
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. 
Embalados em pacotes de 400g. Embalagem primária 
declarando a marca, peso líquido, nome e endereço do 
fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses a 
contar da data de entrega) e lote, número de registro no 
órgão competente. 

  

30 CX 100 Biscoito tipo salpet caixa 1,5 ou similar: biscoito tipo 
salpet ou similar caixa 1,5 kg 

  

31 PCT 580 Balas sortidas mastigável; de consistência macia. O 
produto deverá apresentar registro no órgão 
competente, deverá apresentar odor e sabor agradáveis, 
não deverá apresentar presenças de impurezas e 
coloração não característica. Deverá ser entregue em 
embalagem intacta de 1 kg. 

  

32 PCT 150 Balas de caramelo mastigável; de consistência macia. 
O produto deverá apresentar registro no órgão 
competente, deverá apresentar odor e sabor agradáveis, 
não deverá apresentar presenças de impurezas e 
coloração não característica. Deverá ser entregue em 
embalagem contendo 100 uns. 

  

33 PCT 140 Balas de chocolate mastigável; de consistência macia. 
O produto deverá apresentar registro no órgão 
competente, deverá apresentar odor e sabor agradáveis, 
não deverá apresentar presenças de impurezas e 
coloração não característica. Deverá ser entregue em 
embalagem de 1 kg. 

  

34 PCT 170 Balas de goma tipo jujuba coloridas e aromatizadas 
artificialmente pacote com aproximadamente 1 kg. 

  

35 PCT 80 Batata palha Produto obtido apartir do processamento 
da batata descascada, ralado tipo palaha, integra  e frita 
em óleo vegtal  insento de ácidos graxos e trans 
(embalagem c/ 01 Kg) 
 

  

36 PCT 180 Batata palha Produto obtido apartir do processamento 
da batata descascada, ralado tipo palaha, integral frita 
em óleo vegtal  insento de ácidos graxos e trans 
(embalagem c/ 400g) 
 

  

37 UN 2.000 Bebida láctea sabores diversos, o pó para preparo da 
bebida deve ser preparado com ingredientes sãos e 
limpos e de 1ª qualidade. Ingredientes: açúcar, leite em 
pó, corante natural ins 120. composição nutricional 
mínima 14,5g% de proteína, 4g% de lipídeos, 71g% 
carboidratos, com o Maximo de 2,5% de umidade-
embalagem de 180 ml. 

  

38 PCT 1.460 Café Tradicional 250g Torrado e moído; aparência: 
pó homogêneo, fino; cor: variando do castanho claro 
ao castanho escuro; sabor e cheiros próprios; validade 
mínima de 6 meses; embalagem: primária,própria, 
fechada a vácuo, constando identificação do produto, 
inclusive classificação e a marca; nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação, que não poderá ser 
anterior a 10 dias da data de entrega do produto, prazo 
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de validade e peso líquido; número de registro no 
órgão competente, com selo de pureza ABIC.  
 

39 PCT 280 Café Extra Forte 250g Torrado e moído; aparência: 
pó homogêneo, fino; cor: variando do castanho claro 
ao castanho escuro; sabor e cheiros próprios; validade 
mínima de 6 meses; embalagem: primária,própria, 
fechada a vácuo, constando identificação do produto, 
inclusive classificação e a marca; nome e endereço do 
fabricante, data de fabricação, que não poderá ser 
anterior a 10 dias da data de entrega do produto, prazo 
de validade e peso líquido; número de registro no 
órgão competente, com selo de pureza ABIC.  
 

  

40 KG 50 Canela em pó, acondicionada em embalagem de 
politileno atóxico transparente, aproximadamente 30g, 
com identificação na embalagem (rotulo) dos 
ingredientes , peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. Validade mínima de 06 meses da 
data de entrega. 

  

41 BARR 50 Chocolate meio Amargo açúcar, cacau,leite em 
pó,integral,gordura vegetal,emulsificante lecitina de 
soja e recinoleato de glicerila a aromatizante.Contém 
glútem. 

  

42 BARR 52 Barra de chocolate ao leite 500g açúcar, cacau,leite 
em pó,integral,gordura vegetal,emulsificante lecitina 
de soja e recinoleato de glicerila a aromatizante. 

  

43 PCT 175 Bombom com Recheio cremoso e camada crocante de 
waffer e cobertura de chocolate ao leite.( tipo sonho de 
valsa ou similar). 

  

44 PCT 50 Bombom pacote de 750 gramas sabores (beijinho e 
brigadeiro) 

  

45 PCT 352 Canjica de milho Branco. Grupo: especial Sub 
Grupo: despeliculado Tipo 1 (pacote 500 gr). 

  

46 PCT 492 Coco Ralado 50g Ingredientes: Amêndoa de coco 
ralada desidratada integral, sem açúcar, umectante 
propileno glicol e conservador dióxido de enxofre. 
Não contém glúten. Embalados em pacotes plásticos 
de 50g. 

  

47 PCT 50 Coco ralado 01 kg: úmido e adoçado, em  flocos  
finos. Embalagem com etiqueta colorida que 
diferencia o tipo de produto, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de polietileno  atóxico  
transparente, contendo identificação  na  embalagem  
(rótulo)  dos  ingredientes, valor nutricional, peso,  
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

  

48 CX  130 Caldo de galinha  caixa c/ 25 un 
 

  

49 PCT 80 Canjiquinha, embalagem 500gr. misturada  despeliculada 
amarela. 

  

50 PCT 90 Chocolate granulado c/ 500 gr.   
51 BAR 70 Chocolate ao leite. Ingredientes: Pasta de cacau, 

açúcar e leite, leite em pó evaporado ou condensado 
barra de 1KG. 

  

52 BAR 70 Chocolate branco. Ingredientes: Pasta de cacau,   
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açúcar e leite, leite em pó evaporado ou condensado 
barra de 1KG. 

53 PCT 585 Corante Ingredientes: Farinha de milho, sal, óleo 
vegetal e corante natural de urucum. Não contém 
glúten. Acondicionados em pacotes de 500gr. 

  

54 PCT 10 Cominho em pó condiemnto moído, sem misturas, 
sem glúten, embalagem selada com 8g. 

  

55 PCT 20 Creme de cebola (Farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, 
maltodextrina, cebola, sal, amido, gordura vegetal, 
pimenta-do-reino branca, realçador de sabor glutamato 
monossódico, aromatizantes e corante caramelo III. 
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE 
SOJA.) 500g. 

  

56 UN 270 Creme de Leite, leite em pó desnatado e estabilizantes 
goma xantana, goma jataí, goma guar, carragena, 
fosfato dissódico e citrato de sódio. Homogeneizado. 
Não contém Glúten. 

  

57 PCT 42 Doce de amendoim. Ingredientes: Amendoim torrado, 
Açucar, e xarope de glicose. Emb c/ 50 un. 800g. 

  

58 PCT 42 Doce de banana em tabletes, embaldo 
individualmente , com peso máximo de 40 gramas, 
hermeticamente vedada e resistente com data de 
fabricação e validade inclusive nas embalagens 
individuais. Emb c/ 50 um. 

  

59 PCT 40 Doce de goma Ingredientes: Açucar, água, amido de 
milho modificado, xarope de glicose, conservante 
ácido cítrico, aroma artificial de frutas vermelhas, 
abacaxi e laranja. Corante vermelho ponceau e 
amarelo tartazina.  Emb c/ 50 un. 01 Kg. 

  

60 PCT 41 Doce de leite em tabletes. Ingredientes: Leite em pó 
integral, açúcar, xarope de glicose, farinha de trigo, 
farinha de soja, aroma artificial de leite. Emb. c/ 50 un, 
800 g 

  

61 UN 40 Doce de leite pastoso que apresente características 
sensoriais típias do produto em bos estado de 
conservação.  Aprsentação em embalagens de 500g 
insentas de qualquer tipo de sujidade. Validade 
mínima de 1 ano. 

  

62 POTE 12 Doce pé de moleque industrializado a base de 
amendoim, tipo pé de moleque, acondicionado  em 
embalagens individuais contendo 01 kg. 

  

63 PCT 41 Doce de paçoca de amendoim em tabletes. Emb. 01 
kg 

  

64 PCT 30 Erva doce erva para preparo de chá, proveniente do 
fruto da pimplinella anisum. Maduro, inteiro, limpo e 
dessecado. Acondicionado em embalagens contendo 
40 g do produto. 

  

65 UN 536 Extrato de tomate, simples concentrado. 
Ingredientes: Polpa de Tomate, sal e açúcar. Não 
contém glúten – (embalagem 350 gr). 

  

66 LATA 500 Ensure – Ensure e um suplemento nutricional 
completo e baceado recomendado para pessoas que 
buscam força e resistência. Ensure possui proteínas 
para os músculos, cálcio e vitamina D para os ossos,28 
vitaminas e minerais,fibras e ômegas 3 e 6, sabores 
Balnilha,morango, chocolate. Lata 400g 

  

67 UN 150 Molho de tomate, simples concentrado. Ingredientes:   
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Polpa de Tomate, sal e açúcar. Não contém glúten. 
(embalagem 01 Kg). 

68 PCT 630 Farinha de mandioca torrada, embaladas em sacos 
de polietileno transparente pacote de 1KG. 

  

69 PCT 25 Farinha de milho amarela, em flocos, embaladas em 
sacos de polietileno transparente pacote de 1KG. 

  

70 PCT 780 Farinha de trigo com fermento. Ingredientes: 
Farinha enriquecida co ferro e ácido fólico (vitamina 
B9), fermento e sal. Contém glúten. (Pacote de  1 kg) 

  

71 PCT 380 Farinha de trigo sem fermento. Ingredientes: Farinha 
enriquecida co ferro e ácido fólico (vitamina B9), 
fermento e sal. Contém glúten. (Pacote de  1 kg) 

  

72 PCT 40 Farinha de rosca Tipo I em embalagem polietileno 
atóxico, resistente, termossoldado ou em filem de 
poliéster metalizado com polietileno. 
 

  

73 PCT 20 Farinha Láctea sabor natural, ingrediente: farinha de 
trigo enqiquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e 
aromatizantes, contendo glúten. Valor nutricional em 
35g mínimo 24g de carboidratos, 4g de proteína e 2,5 
de lipídio- embalagem 400g. 

  

74 LTA 10 Farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais 
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, 
vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, 
vitamina d) e aromatizante vanilina. Contém glúten. 
Contém traços de leite. Lata com 400 g. 

  

75 PCT 2000 Feijão carioca, safra nova, tipo 1, embalados em 
sacos de polietileno transparente (pacote 1 kg). 

  

76 PCT 160 Feijão tipo “preto”, safra nova, tipo 1, embalados em 
sacos de polietileno transparente (pacote 1 kg). 

  

77 UN 80 Fermento em pó químico – 
Composição: Ácidos,Bicarbonatos, Carbonatos, 
Dihidrogenos, etc. além de substâncias próprias para 
uso alimentar, tais como: açúcares, farinhas, amidos, 
féculas, enzimas. 250g 

  

78 UN 210 Fermento em pó químico – 
Composição: Ácidos,Bicarbonatos, Carbonatos, 
Dihidrogenos, etc. além de substâncias próprias para 
uso alimentar, tais como: açúcares, farinhas, amidos, 
féculas, enzimas. 100g 

  

79 UN 20 Formula infantil para lactentes e de segmento para 
lactente destinada a necessidades dietoterápicas 
especificas com restrição de lactose embalagem 
contendo 400gramas. 

  

80 PCT 320 Fubá fino de milho. Ingredientes: fubá fino, ferro e 
ácido fólico (vitamina B9). Não contém glúten. 
Embalado em sacos de polietileno (Pacote de 1 kg). 

  

81 CX 380 Gelatina em pó  produto com composto de açúcar, 
sal, diversos sabores , acidulante ácido fumárico, 
regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial, 
embalagem contendo  identificação do produto e prazo 
de validade.sabores variados em pó cx c/500 gr. 

  

82 UN 40 Goiabada barra 500g   
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83 KG 560 Goma de mandioca produto extraído da mandioca. 
Deve apresentar coloração branca, pó extra fino, isento 
de sujidades, não transgênico. 

  

84 UND 30 Gelatina em pó sem sabor gelatina em pó sem sabor, 
incolor, embalagem contendo 24g, divido em 2 saches 
de 12g.  

  

85 UN 80 Catchup c/ 390 g   

86 UN 3.600 Iorgurte integral sabores diversos, Ingredientes: leite 
pasteurizado integral, açúcar, fermento lácteo, aroma 
artificial, corante de cochonilha, conservante sorbato 
de potássio e estabilizante. Sem Glúten. 

  

87 UN 
 

610 
 

Leite em pó para lactentes menores de 6 meses, lata 
400g, Ingredientes: Lactose, concentrado protéico de 
soro de leite*, oleína de palma, leite desnatado, óleo de 
canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais minerais 
(citrato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de 
magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de 
manganês, selenato de sódio), vitaminas (vitamina C, 
niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, 
vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, 
ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de peixe, 
lecitina de soja, ácido graxo araquidônico, L-arginina, 
L-carnitina, nucleotídeos, taurina bitartarato de colina, 
inositol, L-histidina. 

  

88 UN 
 

210 
 

Leite em pó para lactentes de 6 meses a 1 ano, lata 
400g, ingredientes: lactose, leite desnatado*, 
concentrado protéico de soro do leite, oleína de palma, 
óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais 
minerais (citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de 
zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de 
soja, vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, 
pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b6, 
vitamina b1, vitamina d, vitamina b2, ácido fólico, 
vitamina k, biotina, vitamina b12), óleo de peixe, 
cultura de lactobacillus e bifidus. não contém glúten. 

  

89 LATA 
 

 
10 

Leite  para lactentes de 6 meses a 1 ano, lata 400g, 
ingredientes: lactose, leite desnatado*, concentrado 
protéico de soro do leite, oleína de palma, óleo de 
canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais minerais 
(citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, 
sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, 
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, pantotenato 
de cálcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, 
vitamina d, vitamina b2, ácido fólico, vitamina k, 
biotina, vitamina b12), óleo de peixe, cultura de 
lactobacillus e bifidus. não contém glúten. 

  

90 LATA 
 

210 
 

Leite fórmula infantil para lactentes  contendo DHA, 
ARA e nucletídeos. Sem glútem. 
Acondicionada em embalagems contendo 400 
g.  

  

91 LATA 210 
 

Leite sem Lactose fórmula infantil para lactentes e de 
seguimento para lactentes destinada a necessidade 
dietoterápicas específicas com restrição a lactose. Sem 
glútem. Embalagems contendo   400 g do produto. 

  

92 UN 
 

2.400 
 

Leite Integral UHT livre de parasitas e de qualquer 
substância nociva. Embalagem tetrapak esterilizada e 
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hermeticamente fechada, contendo 1 litro. Prazo de 
validade 04 meses a contar a partir da data de entrega. 

93 UN 
 

80 
 

Leite de coco leite de coco integral, frasco de vidro 
com tampa abre fácil, contendo 200 ml do produto. 

  

94 LT 
 

1.020 
 

Leite pasteurizado padronizado: Integral. Não contém 
glúten. Fornecido sob refrigeração de 0 a 4ºc. 

  

95 LATA 50 Leite tipo milupa 1 ou similar: formula infantil de 
seguimento com predominância de proteínas de soro 
de leite,acrescida de óleos vegetais e enriquecida com 
vitaminas ,ferro e outros oligoelementos,embalagens 
de aproximadamente 400 g 

  

96 LATA 50 Leite tipo milupa 2 ou similar: formula infantil de 
seguimento com predominância de proteínas de soro 
de leite,acrescida de óleos vegetais e enriquecida com 
vitaminas ,ferro e outros oligoelementos,embalagens 
de aproximadamente 400 g 

  

97 PCT 30 Leite de soja em pó com 400g: leite em po 
modificado, indicado para jovens e adultos 
com intolerância ao leite de vaca, alimento em pó a 
base de extrato de soja desengordurado, com baixo 
teor de gordura, acondicionado em embalagem 
apropriada, hermeticamente fechada 

  

98 UN 
 

120 
 

Lasanha congelada 650g molho (água, lingüiça 
calabresa, frango, bolonhesa, quatro queijos, presunto 
e mussarela, polpa de tomate, creme de leite, amido 
modificado, margarina, condimentos naturais, bacon, 
sal, açúcar, pimenta c aroma natural e realçador de 
sabor glutamato monossódico (ins 621)), massa para 
lasanha (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, água, ovos e conservador sorbato de potássio 
(ins202). 

  

99 UN 1.810 Leite em pó integral 400G com 12 vitaminas em 
embalagem aluminizada c/ 400 gramas. Produto obtido 
por desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados. O leite em pó integral 
deverá estar de acordo com as especificações gerais do 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 
Leite em pó, fixado pela Portaria n°.369, de 04/09/97, 
MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme 
indicação na rotulagem, deverá satisfazer aos padrões 
de leite integral. As Características Organolépticas, 
Físico-Químicas, Microbiológicas e Microscópicas 
deverão obedecer ao Código Sanitário e determinações 
da ANVISA/MA. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente, identificação do produto, marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e peso líquido, n˚ de registro no 
órgão competente. 

  

100 UN 450 Leite em pó integral 1KG com 12 vitaminas em 
embalagem aluminizada c/ 1KG. Produto obtido por 
desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados. O leite em pó integral 
deverá estar de acordo com as especificações gerais do 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 
Leite em pó, fixado pela Portaria n°.369, de 04/09/97, 
MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme 
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indicação na rotulagem, deverá satisfazer aos padrões 
de leite integral. As Características Organolépticas, 
Físico-Químicas, Microbiológicas e Microscópicas 
deverão obedecer ao Código Sanitário e determinações 
da ANVISA/MA. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente, identificação do produto, marca, 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e peso líquido, n˚ de registro no 
órgão competente. 

101 UN 400 
 

Leite condensado embalagem c/ 350 gr. tetrapak, 
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ ou leite 
em pó, açúcar e lactose.não contém glúten. Validade 
mínima de 6 meses após a entrega.  

  

102 PCT 25 
 
 

Folha de louro em Folhas Secas, embalagem 
contendo no mínimo 20 g, com identificação do 
produto e prazo de validade. 
 

  

103 PCT 1.870 Macarrão espaguete massa comprida, nº zero. 
Ingredientes: Farinha de trigo comum, enriquecida 
com ferro e ácido fólico. Não contém glúten (Pacote 
de 1 kg). 

  

104 PCT 450 Macarrão cortado Ingredientes: Farinha de trigo 
comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Não 
contém glúten (Pacote de 1 kg). 

  

105 PCT 45 Macarrão gravatinha  Ingredientes: Farinha de trigo 
comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Não 
contém glúten (Pacote de 500g). 

  

106 PCT 470 Macarrão tipo parafuso massa com sêmola : Farinha 
de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Não contém glúten Pacts com 01 kg. 

  

107 PCT 50 Macarrão para lasanha  massa com sêmola : Farinha 
de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. 
Não contém glúten Pacts com 500 g. 

  

108 PCT 40 Macarrão parafuso tricolor massa com sêmola  
Farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido 
fólico. Não contém glúten Pacts com 500 g. 

  

109 PCT 450 
 

Proteína Texturizada de Soja. Deve ser obtida a 
partir de grãos de soja limpos e submetidos a processo 
tecnológico adequado, deve apresentar cor, odor e 
sabor característico, deve estar livre de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem: deve estar 
acondicionada em sacos plásticos bem vedados, com 
peso líquido de 1kg. Prazo de validade mínimo 06 
meses a partir da data de entrega. 

  

110 PCT 980 
 

Milho de pipoca. Grupo: duro; Classe: amarelo; Tipo 
1; Peso líquido: (500gr) 

  

111 LAT 65 
 

Milho verde em conserva,  com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade.  (embalagem de 01 Kg). 

  

112 LAT 480 
 

Milho verde (embalagem c/ 200 gr). em conserva,  
com identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade.   

  

113 PCT 1.000 Milho branco para canjica: com grãos ou  pedaços  
de  grãos  de  milho  que  apresentam ausência  parcial  
ou  total  do  gérmen,  em  função  do processo  de  
escarificação  mecânica  ou  manual.  Canjica extra ou 
quatro.   Embalagem integra de 500g, na embalagem  
deverá  constar  data  da  fabricação  data  de validade  
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e  número  do  lote  do  produto.  Validade mínima de 
6 meses na data da entrega. 

114 PCT 100 Mistura para bolo: produzida com farinha de trigo 
especial, contendo fermento químico, condimentos e 
aroma característicos. Embalagem plástica atóxica de 
400 gramas. Sabores variados. 

  

115 UN 200 
 

Panetone de frutas.    

116 UN 80 Maionese tradicional, composto a base de ovos 
pasteurizados, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas de consistência cremosa , cor, 
cheiro e sabor próprios, insento de sujidades e 
seus ingredientes de preparo e perfeito estado 
de conservação. Acondicionada em 
embalagem  c/ 200grs. 

 

  

117 KG 300 
 

Mortadela mortadela, em fatias extra-finas embalados 
em pratos de isopor  envoltos por plástico filme, com 
200g ou 500 g de acordo com o pedido. Produto 
fresco, sem ranço, sem excesso de gordura. 

  

118 KG 50 
 

Mortadela defumada mortadela, em fatias extra-finas 
embalados em pratos de isopor  envoltos por plástico 
filme, com 200g ou 500 g de acordo com o pedido. 
Produto fresco, sem ranço, sem excesso de gordura. 

  

119 UN 540 Margarina vegetal cremosa c/ sal Ingredientes: 
Água, óleos vegetais líquidos e hidrogenados. 
Estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e 
poliglicerol polirricinoleato. Conservantes: Benzoato 
de sódio e sorbato de potássio. Acidulante: ácido 
cítrico. Corante: betacaroteno ou caroteno. 
Aromatizantes: Antioxidantes: BHT e EDTA. Não 
contém glúten.(embalagem de 500gr). 

  

120 UN 250 Margarina vegetal cremosa Ingredientes: Água, 
óleos vegetais líquidos e hidrogenados. Estabilizantes: 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos e poliglicerol 
polirricinoleato. Conservantes: Benzoato de sódio e 
sorbato de potássio. Acidulante: ácido cítrico. Corante: 
betacaroteno ou caroteno. Aromatizantes: 
Antioxidantes: BHT e EDTA. Não contém 
glúten.(embalagem de 250gr). 

  

121 PCT 60 
 

Massa para pastel embalagem 01 kg   

122 KG 40 
 

Moela de frango sem tempero refrigerada ou 
congelada. Fornecida em saco plástico resistente de 
500g e 1kg de acordo com o pedido. Isenta de sebo, 
nervos, com baixo teor de gorduras, sem perfurações, 
coágulos, queimaduras por congelamento, sujidades ou 
parasitas ou larvas. O produto deverá ser entregue por 
carro refrigerado em condições que preservem suas 
características de congelado  

  

123 KG 380 Mussarela: O queijo mussarela é um queijo com as 
seguintes características: massa fresca, massa filada, 
massa semi-cozida, não maturado, consistência firme, 
sabor suave e levemente ácido. 

  

124 lata 500 Nestogeno 1. Formula ifantil para lactentes de 0 a 6 
meses não contem glutem lata 800g. 

  

125 lata 200 Nestogeno 2. Formula infantil de seguimento para 
lactentes e crianças de primeira infância. A partir do 6° 
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mês. Não contem glúten. lata 800g 
126 lata 200 Nutridrink. O suplemento nutridrink Max é completo 

e balanceado, oferece alto teor de proteína, energia 
fibras e 29 vitaminas e minerais. Sabor Baunilha, Lata 
400g 

  

127 UN 1.670 Óleo de soja Óleo de soja e antioxidante ácido cítrico. 
Não contém glútem. (embalagem de  900ml). 

  

128 UN 10 Óleo de girassol óleo de girassol, comestível, 
refinado, sem cheiro, obtido de espécie vegetal, isento 
de ranço e substancias estranhas. Não transgênico. 
Embalado em embalagens plástcicas PET de 900 ml, 
sem aberturas, amassados ou estufados, informações 
nutricionais, data de frabricação e e prazo de validade 
mínima de 6 meses, a contar da data da entrega. 
(embalagem de  900ml). 

  

129 PCT 110 Orégano. Pct com 20 g.  Deverá ser constituído por 
folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e 
secas, aspecto folha ovalada seca, cor verde 
pardacenta, cheiro e sabor próprio.  

  

130 KG 60 Orelha de porco salgada, picada, fornecida em sacos 
plástico de 1 kg. Sem perfurações, coágulos, 
queimaduras por congelamento, sujidades, parasitas ou 
larvas. O produto deve ser obtido de animais sadios, 
abatidos sobre prévia inspeção, o produto deve ser 
obtido de animais sadios, abatidos sobre prévia 
inspeção sanitária. Deve ser entrege em carro 
refrigerado que preservem as características e os 
aspectos organolépticos. 

  

131 DZ 1.100 Ovos frescos grandes tipo 1. Ovos de galinha “tipo 
grande”, casca lisa. Os ovos deverão estar limpos. Não 
poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de 
papelão, com registro no Ministério da Agricultura, 
SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 15 dias a 
contar a partir da data de entrega. 

  

132 KG 1.200 Peito de frango, congelada, sem tempero, com 
características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. 

  

133 KG 30 Peito de peru defumado, light, fatiado, em fatias extra 
finas, embalados em pratos de isopor, envoltos por 
plástico filme, com 200g ou 500g, de acordo com o 
pedido. Produto fresco sem ranço, sem excesso de 
gordura. 

  

134 KG 50 Pimenta do reino piper nigrum. Grãos secos e 
inteiros, sem misturas, sem glúten, não transgênico. 
Embalagem selada com 15 g. 

  

135 KG 60 Pé de porco salgado, picado, fornecida em sacos 
plástico de 1 kg. Sem perfurações, coágulos, 
queimaduras por congelamento, sujidades, parasitas ou 
larvas. O produto deve ser obtido de animais sadios, 
abatidos sobre prévia inspeção, o produto deve ser 
obtido de animais sadios, abatidos sobre prévia 
inspeção sanitária. Deve ser entrege em carro 
refrigerado que preservem as características e os 
aspectos organolépticos. 

  

136 KG 25 Rabo de porco salgado, picado. Fornecido em sacos   
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plásticos de 1 kg. Sem perfurações, coágulos, 
queimaduras por congelamento, sujidades, parasitas ou 
larvas. O produto deve ser obtido de animais sadios 
abatido sob prévia inspeção sanitária. Deve ser 
entregue congelado em carro refrigerado, que 
preservem as características e os aspectos 
organolépticos. 

137 KG 10 Pescoço de perú Congelado, com osso, sem tempero, 
sem pele, de espessura média e cortes pequenos. 
Aspecto e cor próprios, não amolecida e nem pegajosa, 
sem manchas esverdeadas, ausência de sujidade, 
parasitas ou larvas, com adição de água e gelo de no 
máximo 5 %. Deve ser entregue congelada em carro 
refrigerado, que preservem as características de 
congelamento e os aspectos organolépticos. Fornecido 
em pacotes de 1 kg, embalagens íntegras, sem 
aberturas, com data de fabricação e validade mínima 
de 3 meses a contar da data de entrega. 

  

138 UND 30 Palmito palmito em conserva, inteiro, macios, 
extraídos de palmeira da pupunha ou açaí, embalagem 
contendo 300g drenado.  

  

139 UN 4100 Picolés de frutas (Diversos sabores) 
 

  

140 UN 10 Pipoca para microondas emb. 100 grs 
Ingredientes: Milho, gordura, sal, açúcar e 
aromatizantes. 

  

141 PCT 700 
 

Pirulito de frutas s/ chiclete (embalagem c/ 100 
unidades) 

  

142 UN 130 Pizza congelada.  460 gr. diversos recheios.   
143 KG 270 

 
 

Presunto: Produto alimentar obtido a partir das pernas 
traseiras do suino, salgado em cru e curado de forma 
natural. 

  

144 UN 2.300 
 

Polpa de fruta sabores diversos,  congelada, obtida 
de frutas frescas, sãs e maduras com características 
físicas, químicas e organolepticas do fruto; produto 
não diluído, não fermentado, isento de açúcar, obtido 
de frutos polposos como goiaba, acerola, caju, manga, 
maracujá, tamarindo, umbu. Não deverá conter terra, 
sujidade, parasitas, fragmentos de insetos e pedaços 
das partes não comestíveis da fruta e da planta; sem 
conservante químico. 
Fornecimento: embalagem plástica resistente e 
transparente de 500g, com identificação do 
produto:Nome do fornecedor, data da fabricação, 
ingrediente. 

  

145 KG 200 PÓ PARA PUDIM: PÓ PARA PUDIM; preparado 
com ingredientes limpos de 1ª qualidade, pó fino, cor, 
características, cheiro e sabor próprios, ausências de 
sujidades, parasitas e larvas, embalagem plástica 
atóxica, transparente de 1 Kg. Sabores de baunilha, 
chocolate, coco e leite. 

  

146 UN 150 
 

Polvilho tipo azedo produto amiláceo extraído da 
mandioca. Deve apresentar coloração branca, isento de 
sujidades, não transgênico, fornecidos em embalagem 
íntegras de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 
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147 UN 150 
 

Polvilho tipo doce Produto amiláceo extraído da 
mandioca. Deve apresentar coloração branca, isento de 
sujidades, não transgênico, fornecidos em embalagem 
íntegras de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

  

148 UN 110 Refresco tipo bolinha, embalagem aprox. 150    
149 PCT 420 

 
 

Sal iodado moído. Ingredientes: Cloreto de sódio, 
iodato de potássio, anti-umectante, ferrocianeto de 
sódio. Não contém glúten. (Pct contendo 1 kg). 

  

150 PCT 16 
 
 

Sal grosso sal grosso, para churrasco, embalagem de l 
Kg, resistente, com data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

  

151 LTA 72 Sardinha lata 125 g   
152 POTE 280 Sorvete (sabores diversos) Emb. 02 lts   
153 LTA 230 

 
 
 
 

Sustagem.  Ingredientes: Leite desnatado em pó, 
malto-dextrina, leiteintegral em pó, açúcar, vitaminas 
(A, C, D, E, B12, tiamina, riboflavina, nicotinamida, 
piridoxina, pantotenato de cálcio) e sulfato ferroso. 
Sabores diversos. Embalagem c/ 400 g. 

  

154 LTA 315 
 
 

Sustagem kids suplemento alimentar, fórmula com 26 
vitaminas e minerais presentes no grupo de alimentos. 
Sabores, baunilha, morango e chocolate. 
Acondicionado em embalagem com 380 g 

  

155 UN 500 Suco em pó, Preparado líquido para refresco de frutas 
com mínima 30% de polpa da fruta, com concentração 
para 6 a 8 partes de água. As Características 
Organolépticas, Físico-Químicas, Microbiológicas e 
Microscópicas deverão obedecer ao Código Sanitário e 
determinações da ANVISA/MA. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente, identificação do produto, 
marca, nome e endereço do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e peso líquido, n˚ de 
registro no órgão competente. Com 30g. 

  

156 PCT 130 Tempero alho e sal. Ingredientes: Sal, polpa de alho e 
conservador metabissulfito de sódio. Embalagem de 
01 Kg.. 

  

157 PCT 20 Uva Passa uvas-passas desidratada, sem caroço, a 
granel. Fornecidas em sacos plásticos, isenta de 
materiais terrosos, detritos, mofo ou umidade 
excessiva. 

  

158 UN 120 Vinagre tinto Ingredientes: Fermento acético de 
álcool hidratado e água. Frascos plásticos com 750 ml 
cada). 

  

159 UN 3.100 Refrigerantes sabores diversos (embalagem de 02 lts)   
160 KG 980 

 
 

Salsicha tipo hot-dog; composta de carne de frango; 
fresca com condimentos triturados e cozidos; 
acondicionada em sistema cry-o-vac; pesando 
aproximadamente 50 gr cada unidade, sendo pacote 
com 500 gramas, com prazo de validade de 36 dias na 
data da entrega. 

  

161 KG 800 Pão de doce;:  50 gramas. Ingredientes: farinha de 
trigo, fermento fresco, açúcar e leite. Isento de 
sujidades, mofo e umidade. 

  

162 KG 1.000 Pão de sal tipo Frances: 50 gramas (cada). 
Ingredientes: farinha de trigo, fermento fresco, sal e 
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água. Isenta de sujidades, mofo e umidade. 
163 PCT 620 Pão para cachorro quente embalados em sacos 

plásticos com 12 unidades de 50g cada. Informação 
nutricional por porção50g: Valor energético:12Kcal, 
carboidratos: 2Kcal, proteínas: 0Kcal, gorduras totais: 
0Kcal, gorduras saturadas: 0 Kcal, gorduras trans: 
0Kcal, fibra alimentar: 0Kcal e sódio: 90mg. 

  

164 PCT 100 Pão de forma pão de forma fatiado verticalmente com 
fatias de aproximadamente 25g, isento de gorduras 
trans, acondicionados em sacos plásticos de 500g, com 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 7 dias a contar da data da entrega. 

  

165 PCT 90 Pão de hambúrguer  pão tipo hambúrguer , composto 
de farinha de trigo, água sal, fermento químico, 
acondicionados em pacotes atóxicos de polietileno 
resistente, tranparente, pesando 500g com 10 unidades 
de 50g cada contendo saquinhos individuais. No ato da 
entrega não deve estar amassado. Deve conter 
informação nutricional, data de fabricação e validade 
mínima de 5 dias a contar da data da entrega. 

  

166 LTA 270 Mucilon  Cereal infantil arroz e aveia, tipo mucilon 
lácteo, de preparo instantâneo, preparado a partir de 
matérias primas sãs, limpas, enriquecido com 
vitaminas. Embalagem: em polietileno, bem vedada, 
com 400 g do produto. Prazo de validade mínimo 12 
meses a contar a partir da data de entrega. 

  

167 LTA 40 Ervilha em conserva, simples, inteira, imersa em 
líquido conservante, tamanho e coloração uniformes, 
produt preparado com as ervilhas previamente 
debulhadas, envasadas, reidratadas ou pré-cozidas 
imersas em líquido de cobertura apropriado, submetido 
ao processo tecnológico adequado antes ou depois de 
hermeticamente fechadas nos recipientes usados afim 
de evitar alterações. Acondicionado em latas com 02 
kg. 

  

168 KG 120 Queijo tipo minas, fresco, com sal, peça/Kg, 1ª 
qualidade. 

  

169 UN 15 Rapadura de cana de açúcar, embaladas em plásticos, 
pacote com 1 Kg., 1ª qualidade. 

  

170 KG 100 Margarina sem sal 500 grs, 0% de gordura:   
171 UN 20 Margarina light 500 gr:   
172 PCT 250 Tempero especial  Sal, colorífico, alho, cebola, 

orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho 
e de cebola, realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico (similar a sazon) 

  

173 UN 500 Ovos de páscoa Ovo de páscoa de chocolate ao leite, 
não hidrogenado, contendo no mínimo 150gr de 
chocolate e com recheio. 

  

        VALOR TOTAL   
HORTIFRUTIGRANJEIROS 

174 KG 80 Abacate ttiippoo  mmaanntteeiiggaa,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ddee  
pprriimmeeiirraa,,  ccoomm  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  6600%%  ddee  mmaattuurraaççããoo,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss.. 

  

175 KG 380 Abacaxi ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  
ddaa  eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  
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eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 
176 KG 670 Abóbora mmaadduurraa,,  ttiippoo  jjaappoonneessaa,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  

qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  ggrraannddee,,  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  
oouu  ddeeffeeiittooss,,  iinnttaaccttaass,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  ddeesseennvvoollvviiddaass,,  
lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffíícciiee  eexxtteerrnnaa.. 

  

177 KG 100 Abobora moranga: amadurecida, sem sujidades, sem 
sinais de corpos estranhos, insento ou larvas.Casca 
integra e tamanho uniforme, sem sinais de 
apodrecimento ou machucados 

  

178 KG 100 Abobora Paulista. amadurecida, sem sujidades, sem 
sinais de corpos estranhos, insento ou larvas.Casca 
integra e tamanho uniforme, sem sinais de 
apodrecimento ou machucados 

  

179 KG 225 Abobrinha vveerrddee,,  ttiippoo  ppaauulliissttaa..  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
ttaammaannhhoo  mmeeddiioo  aa  ggrraannddee,,  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  
ddeeffeeiittooss,,  iinnttaaccttaass,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  ddeesseennvvoollvviiddaass,,  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee  
eexxtteerrnnaa.. 

  

180 MA 460 Alface ffoollhhaass  vveerrddeess,,  sseemm  mmaanncchhaass,,  sseemm  ccoorrppoo
eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddaa  àà  ssuuppeerrffíícciiee  eexxtteerrnn
FFoorrnneecciimmeennttoo::  eemmbbaallaaddooss  eemm  ssaaccooss  pplláássttiiccooss  ..  

  

181 KG 330 Alho ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  
ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee..  

  

182 KG 25 Ameixa ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

183 KG 10 
 

Atemoia ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  
mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo,,  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

184 KG 530 Banana pprraattaa,,  ee  ppeennccaa,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
ffrruuttooss  ccoomm  7700%%  ddee  mmaattuurraaççããoo  cclliimmaattiizzaaddaa,,  uunniiffoorrmmeess,,  
nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo.. 

  

185 KG 340 Batata doce nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmeess,,  iinntteeiirraass,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  ffiirrmmeess  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  sseemm  
ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddaa  áá  ssuuppeerrffíícciiee  
eexxtteerrnnaa..  

  

186 KG 1.960 Batata Inglesa nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
llaavvaaddaa,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmeess,,  iinntteeiirraass,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  ffiirrmmeess  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  sseemm  
ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddaa  áá  ssuuppeerrffiicciiee  
eexxtteerrnnaa..  

  

187 KG 350 Beterraba sseemm  ffoollhhaass,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
bbuullbbooss  ddee  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmee,,  ssee  ffeerriimmeennttooss  oouu  
ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  
aaddeerriiddooss  áá  ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa..    

  

188 KG 50 Brócolis: sem folhas, sem defeitos graves, podridão, 
mole, deformação, sem defeitos lenhosas, rachadas, 
danos mecânicos, murchas injurias por pragas ou 
doenças 
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189 KG 10 Cajú ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr  ,,aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  
eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..  

  

190 KG 20 Caqui ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr  ,,aarroommaa  ee  ssaabboorr  
ddaa  eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  
eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..  

  

191 KG 750 Cebola grande ttiippoo  bbrraannccaa,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  
qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  
oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrraa  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  iinnttaaccttaass,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  
ddeesseennvvoollvviiddaass.. 

  

192 MA 370 Cebolinha/coentro verde bbooaa  qquuaalliiddaaddee
aapprreesseennttaannddoo  ttaammaannhhoo  ee  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  eemm
mmoollhhooss,,  iisseennttoo  ddee  eennffeerrmmiiddaaddee,,  lliivvrree  ddee  rreessiidduuoo
ffeerrttiilliizzaanntteess,,  ssuujjiiddaaddeess,,  ppaarraassiittaass  ee  llaarrvvaass;;  sseemm  ddaannoo
ffííssiiccooss,,  mmeeccáánniiccooss  oorriiuunnddooss  ddoo  mmaannuusseeiioo  oo
ttrraannssppoorrttee..  FFoorrnneecciimmeennttoo::  eemm  mmaaççooss,,  aammaarrrraaddoo
ccoomm  bbaarrbbaannttee  oouu  ppaallhhaa    ee  eemmbbaallaaddooss  eemm  ssaaccoo
pplláássttiiccooss..  

  

193 KG 700 Cenoura sseemm  ffoollhhaass,,  nnoovvaa,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  uunniiffoorrmmee  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  
tteennrraa  ee  ccoomm  bbrriillhhoo,,  iinnttaaccttaass,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  
ddeesseennvvoollvviiddaass..  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  
áá  ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa.. 

  

194 KG 640 Chuchu nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  
mmééddiioo,,  iinntteeiirrooss,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  
tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  ee  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  
sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  áá  
ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa..  
 

  

195 MA 190 Couve ffoollhhaass  vveerrddeess,,  sseemm  mmaanncchhaass,,  sseemm  ccoorrppoo
eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddaa  àà  ssuuppeerrffíícciiee  eexxtteerrnnaa..  
FFoorrnneecciimmeennttoo::  eemmbbaallaaddooss  eemm  ssaaccooss  pplláássttiiccooss.. 

  

196 KG 10 Gengibre gengibre maduro, novo, sem manchas 
verdes e arroxeadas, sem mofo, hidratado.  

  

197 KG 200 Goiaba vernelha de primeira qualidade, 
uniformes, no máximo de evolução no tamanho, 
com cor e sabor próprio. 

  

198 KG 210 Inhame tamanho e coloração uniformes, firme e 
compacto, isento de sujidades, parasitas, larvas e 
material terroso. 

  

199 KG 1.110 Laranja ttiippoo  ppeerraa  rriioo,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr  
,,aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  
tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

200 KG 100 Limão ttiippoo  ggaalleeggoo,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoorr  
aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeecciiee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss,,  iisseennttooss  ddee  
tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

201 KG 600 Maçã vvaarriieeddaaddee  ffuujjii  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  
nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo,,  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

202 KG 680 Mandioca, nnoovvaa,,  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee  sseemm  
ffeerriimmeennttooss,,  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  áá  
ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa.. 

  

203 KG 290 Maracujá ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo    
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mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaaddmmaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee..  
 

204 KG 300 Manga ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..  
 

  

205 KG 130 Melão ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

206 UND 540 Melancia ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  
mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

207 KG 160 Pepino nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  
mmééddiioo,,  iinntteeiirrooss,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  
tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  ee  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  
sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  oouu  tteerrrraa    aaddeerriiddooss  áá  
ssuuppeerrffíícciiee  eexxtteerrnnaa..  

  

208 KG 60 Pêra ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  
eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  
tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

209 KG 10 Pêssego ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

210 UND 450 Mamão ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  
ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  
ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

211 UND 100 Morango ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  
mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  
eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  
bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  
ssuuppeerrffiicciiee.. 

  

212 KG 420 Pimentão,,   ((vveerrddee,,  aammaarreelloo  oouu  vveerrmmeellhhoo)),,      nnoovvoo,,  ddee  
pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  iinntteeiirrooss,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  ee  ccoomm  
ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  ccoomm  bbrriillhhoo,,  iinnttaaccttooss,,  ffiirrmmeess  ee  bbeemm  
ddeesseennvvoollvviiddooss..  

  

213 KG 530 Repolho ttiippoo  vveerrddee,,  nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  
qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  ccaabbeeççaass  ffeecchhaaddaass,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  
ee  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  
oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  áá  ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa..  

  

214 KG 450 
 

Quiabo de primeira qualidade, em adequado estado de 
maturação, consistência firme e de fácil corte, sem 
lesões físicas de origem e mecânicas, rachadura e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida.  

  

215 KG 30 Repolho roxo ttiippoo  rrooxxoo,,  nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa    
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qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  mmééddiioo,,  ccaabbeeççaass  ffeecchhaaddaass,,  
sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  sseemm  mmaanncchhaass  
ee  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee,,  sseemm  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  
oouu  tteerrrraa  aaddeerriiddooss  áá  ssuuppeerrffiicciiee  eexxtteerrnnaa..  

216 KG 350 Tangerina ddee  pprriimmeeiirraa,,  aapprreesseennttaannddoo  ggrraauu  ddee  
mmaattuurraaççããoo  ttaall  qquuee  llhhee  ppeerrmmiittaa  ssuuppoorrttaarr  aa  mmaanniippuullaaççããoo,,  
oo  ttrraannssppoorrttee  ee  aa  ccoonnsseerrvvaaççããoo  eemm  ccoonnddiiççõõeess  aaddeeqquuaaddaass  
ppaarraa  oo  ccoonnssuummoo.. 
 

  

217 KG 670 Tomate nnoovvoo,,  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  ttaammaannhhoo  
mmééddiioo  aa  ggrraannddee,,  ccoomm  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  6600%%  ddee  
mmaadduurraaççããoo,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeiittooss,,  tteennrrooss,,  
sseemm  mmaanncchhaass,,  ccoomm  ccoolloorraaççããoo  uunniiffoorrmmee  ee  bbrriillhhoo..  
 

  

218 KG 200 UUvvaa  vvaarriieeddaaddee  IIttáálliiaa  ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  
uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  
ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  sseemm  ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  
ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  
aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..    

  

219 KG 100 Vagem: boa qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, livre de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.   

  

220 KG 40 KKiiuuii   ddee  pprriimmeeiirraa  qquuaalliiddaaddee,,  uunniiffoorrmmeess,,  nnoo  mmááxxiimmoo  ddee  
eevvoolluuççããoo  nnoo  ttaammaannhhoo,,  aarroommaa  ee  ssaabboorr  ddaa  eessppeeccííee,,  sseemm  
ffeerriimmeennttooss  oouu  ddeeffeeccttooss,,  ffiirrmmee  ee  ccoomm  bbrriillhhoo..  lliivvrreess  ddee  
tteerrrraa  oouu  ccoorrppooss  eessttrraannhhooss  aaddeerriiddooss  aa  ssuuppeerrffiicciiee..    

  

                                                                      VALOR 
TOTAL 

  

CARNES 
 
221 KG 80 Bacon(camada de gordura do porco) com uma camada 

fina de carne, entremeada, defumado. 
  

222 KG 240 Carne bovina fresca bife (in natura) sob refrigeração 
(mínimo 10º graus), de 2º (acém) limpa, com 
características próprias (cor, sabor e cheiro), livre de 
gordura e aparas, sem osso, sem gordura e nervo. 
Acondicionado em embalagem plástica transparente de 
01 kg. Isenta de aditivos ou substancias estranhas ao 
produto. Produto a ser fornecido em cubos. Apresentar 
atestado de inspeção sanitária. 

  

223 KG 200 Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão mole, 
cortada em bifes com cerca de 150 g cada, pacotes de 
1 kgcom registro no sif ou sisp, aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. os bifes deverão conter no 
máximo 10% de gordura, ser isentos de cartilagens e 
ossos e conter no máximo 3% de aponervoses. a 
embalagem primária deverá ser a base de polietileno, 
atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte 
e armazenamento. o rótulo deverá conter as seguintes 
informações: razão social / marca / peso líquido / 
carimbo do sif do estabelecimento do produtor e data 
de validade. se o produto for retirado da embalagem 
original do produtor para manipulação, o rótulo deverá 
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conter as mesmas informações já descritas, 
acrescentando-se a data de manipulação do produto.. 

224 KG 2.500 Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão duro, 
cortada em cubos no tamanho máximo 3x3 cm, 
pacotes de 1 kg, com registro no sif ou sisp, aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas. os cubos 
deverão conter no máximo 10% de gordura, ser isentos 
de cartilagens e ossos e conter no máximo 3% de 
aponervoses. a embalagem primária deverá ser a base 
de polietileno, atóxico, transparente e lacrado, 
resistente ao transporte e armazenamento. o rótulo 
deverá conter as seguintes informações: razão social / 
marca / peso líquido / carimbo do sif do 
estabelecimento do produtor e data de validade. se o 
produto for retirado da embalagem original do 
produtor para manipulação, o rótulo deverá conter as 
mesmas informações já descritas, acrescentando-se a 
data de manipulação do produto. 

  

225 KG 600 Carne bovina resfriada tipo patinho ou coxão mole, 
cortada em tiras, pacotes de 1 kg, com registro no sif 
ou sisp, aspecto próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro 
e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. as tiras deverão conter no máximo 10% de 
gordura, ser isentos de cartilagens e ossos e conter no 
máximo 3% de aponervoses. a embalagem primária 
deverá ser a base de polietileno, atóxico, transparente e 
lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. o 
rótulo deverá conter as seguintes informações: razão 
social / marca / peso líquido / carimbo do sif do 
estabelecimento do produtor e data de validade. se o 
produto for retirado da embalagem original do 
produtor para manipulação, o rótulo deverá conter as 
mesmas informações já descritas, acrescentando-se a 
data de manipulação do produto. 

  

226 KG 2.500 Carne bovina resfriada tipo acém moída, pacotes de 
1 kg, com registro no sif ou sisp, aspecto próprio, não 
amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. a carne deverá conter no 
máximo 10% de gordura, ser isentos de cartilagens e 
ossos e conter no máximo 3% de aponervoses. a 
embalagem primária deverá ser a base de polietileno, 
atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte 
e armazenamento. o rótulo deverá conter as seguintes 
informações: razão social / marca / peso líquido / 
carimbo do sif do estabelecimento do produtor e data 
de validade. se o produto for retirado da embalagem 
original do produtor para manipulação, o rótulo deverá 
conter as mesmas informações já descritas, 
acrescentando-se a data de manipulação do produto. 

  

227 KG 120  Carne bovina costela fornecida em saco plástico 
transparente, de 1 a 2 kg de acordo com o pedido, 
cortada em aproximadamente 7x7 cm, isenta de sebos, 
nervos, com baixo teor de gordura sem perfurações, 
coágulos, queimaduras por congelamento, sujidades, 
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parasitas ou larvas  
228 KG 200 Carne bovina fresca (in natura) sob refrigeração 

(mínimo 10º graus), de 2º (acém) limpa, com 
características próprias (cor, sabor e cheiro), livre de 
gordura e aparas, sem osso, sem gordura e nervo. 
Acondicionado em embalagem plástica transparente de 
02 kg. Isenta de aditivos ou substancias estranhas ao 
produto. Produto a ser fornecido em cubos. Apresentar 
atestado de inspeção sanitária. 

  

229 KG 275 Carne bovina de Primeira,  sob refrigeração (mínimo 
10º graus),  limpa, com características próprias (cor, 
sabor e cheiro), livre de gordura e aparas, sem osso, 
sem gordura e nervo. Acondicionado em embalagem 
plástica de até 02 kg. (para bife). Apresentar atestado 
de inspeção sanitária. 

  

230 KG 1.320 Carne bovina Salgada (SOL) in natura, de 
PRIMEIRA, sob refrigeração (mínimo 10º graus),  
limpa, com características próprias (cor, sabor e 
cheiro), livre de gordura e aparas, sem osso, sem 
gordura e nervo. Acondicionado em embalagem 
plástica de 01 kg, peça inteira. Apresentar atestado de 
inspeção sanitária. 

  

231 KG 450 
 

Carne bovina em Cubos (músculo) in natura, de boa 
qualidade, limpa, pouca gordura, fornecer em cubos, 
embalada em saco transparente resistente, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, 
embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado de inspeção 
sanitária. 

  

232 KG 580 
 

Carne bovina Moída  (músculo) in natura, de boa 
qualidade, limpa, pouca gordura, fornecer moída, 
embalada em saco transparente resistente, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, 
embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado de inspeção 
sanitária. 

  

233 KG 160 
 

Carne suína Lombo  in natura, de boa qualidade, 
limpa, pouca gordura,  embalada em saco transparente 
resistente, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado 
de inspeção sanitária. 

  

234 KG 30 
 

Carne suína Costela in natura, de boa qualidade, 
limpa, pouca gordura,  embalada em saco transparente 
resistente, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado 
de inspeção sanitária. 

  

235 KG 280 
 

Carne suína em cubos  in natura, de boa qualidade, 
limpa, pouca gordura,  embalada em saco transparente 
resistente, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto, embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado 
de inspeção sanitária. 

  

236 KG 100 Carne suína, lombo, para bife in natura, de boa 
qualidade, limpa,fatiada para bife, pouca gordura,  
embalada em saco transparente resistente, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, 
embalagem de 01 Kg. Apresentar atestado de inspeção 
sanitária. 

  

237 KG 2.600 Coxa e sobrecoxa congelado sem tempero, com 
características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Administração  “Avançar Sempre!” – 2017/2020”             

57 
 

com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. Acondicionado em 
embalagem contendo 1kg. 
 

238 KG 390 Frango congelado sem tempero, com características 
próprias (cor, sabor, cheiro), acondicionado em 
embalagem própria do fabricante, com registro no 
Ministério da Agricultura – SIF, especificação do 
produto e data de vencimento estampado na 
embalagem. 

  

239 KG 2.320 Filé de frango carne do peito do frango, sem osso e 
sem pele, congelado, com adição de água e de gelo de 
no máximo 5%. Aspecto próprio não amolecido e nem 
pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas. 
Cheiro e sabor próprio com ausência de sujidades, 
parasitas ou larvas. Acondicionadas em embalagens de 
1 kg. 

  

240 KG 200 File de peixe (meluza): sem tempero, interfolhada, 
partes inteiras, com aspecto, cor, cheiro, e sabor 
próprio, sem manchas e parasitas 

  

241 KG 650 Lingüiça Bovina embalagem 01 Kg congelado, com 
características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. 

  

242 KG 370 Linguica defumada Calabresa; preparada com carne 
nao mista, toucinho e condimentos; com aspecto 
normal e firme; sabor proprio; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; validade minima de 02 meses, 
contado data de entrega; mantida em temperatura e 
refrigeracao adequadas; acondicionada em embalagem 
plastica, flexivel, termosselada a vacuo 
(embalagemprimaria); com características próprias 
(cor, sabor, cheiro), acondicionado em embalagem 
própria do fabricante, com registro no Ministério da 
Agricultura – SIF, especificação do produto e data de 
vencimento estampado na embalagem. 
 

  

243 KG 200 Lingüiça suína fina, sem pimenta, embalado de 01 
kg. com características próprias (cor, sabor, cheiro), 
acondicionado em embalagem própria do fabricante, 
com registro no Ministério da Agricultura – SIF, 
especificação do produto e data de vencimento 
estampado na embalagem. 

  

244 KG 479 Toucinho Salgado   

 
DESCARTÁVEIS 

 
 
ÍTEM 

 
UN 

 
QUANT 

 
ESPECIFICAÇÕES 

VLR  VLR 
TOTAL 

MARCA 

245 PCT 120 Canudinhos    
246 PCT 250 Colheres descartáveis c/ 50 um.    
247 PCT 200 Copo descartável 200 ml    
248 PCT 200 Copo descartável 300 ml c/ tampa 

descartável 
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249 PCT 200 Copo descartável p/ café 50 ml    
250 UN 250 Forminhas para bombons  Nº5    
251 PCT 150 Palito p/ churrasco    
252 UN 60 Forminhas para bombons Nº6    
253 PCT 260 Guardanapos de mesa     
254 PCT 40 Marmitex descartável     
255 PCT 260 Prato descartável médio com 10 

unidades. 
   

256 PCT 10 Sacos p/ milho pipoca c/500  Tam. 8x14    
257 PCT 80 Saquinhos para geladinhos c/ 100    
                                                                      

VALOR TOTAL 
 
 

 

 
 
 
1 -Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada e mensal, conforme fornecimento; 
2– A entrega deverá ser realizada conforme indicado em solicitação expedida pelo Departamento de 
Compras. 
3-  É obrigatória a indicação das marcas dos produtos ofertados. 
 

Preço total da Proposta (em algarismos) : R$_______________________________ 
 
Valor por extenso: __________________________________________________________ 
 
Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias, contados da data de apresentação da mesma): _______ 
(_____________________) dias.   
 
Razão Social :   __________________________________________________________ 
 
CNPJ :  ________________________ ______ _________________________ ________ 
 
Endereço : ______________________________________________________________ 
 
E-mail : ________________________________________________________________ 
 
Telefone / Fax : __________________________________________________________ 
 
 
_______________________, ____ de _______________  de 2019 
 
 
 
______________________________________ 
Carimbo da empresa / Assinatura do responsável 
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ANEXO III  
 

 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 000/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 

REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 
 

(Papel timbrado do proponente) 
 
 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) _________________________________  

____________________________________, portador do Documento de Identidade n.º 

___________________, como representante da empresa __________________________ 

_______________________, CNPJ nº __________________, para participar das reuniões relativas ao 

processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, 

manifestar-se em nome da empresa, oferecer lances verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas 

comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento 

licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

Na oportunidade declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do processo licitatório em 

epígrafe, em atenção ao art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002. 

 
 

____________________, ____ de _______________ de 2019. 

 

Assinatura: _________________________________ 

 

Observação:  

1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
2 – Este documento será apresentado na fase de credenciamento. 
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ANEXO IV 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 000/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 

 
 

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, situado na Av. Renato Azeredo, Nº 
2001 – Centro – Verdelândia /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.505/0001-70, representada por seu 
Prefeito, o Sr. Jarbas Soares Rocha, a seguir denominado ÓRGÃO GESTOR e a Empresa 
___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº________________________, com 
sede na __________________________________nº_______ - __________ , neste ato representada por 
__________________________, Carteira de Identidade nº___________________________ e CPF nº 
______________________, adiante denominada FORNECEDOR nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 
21.06.1993 e suas alterações, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 O objeto desta Ata é o Registro de Preços é a Eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios e 
utensílios descartáveis destinados a alimentação escolar e para atender as necessidades das demais 
secretarias do município de Verdelândia-MG, conforme descrições constantes no quadro demonstrativo a 
seguir: 

ÍTEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO MARCA 
 

PREÇO 
UNITARIO 

 

PREÇO 
TOTAL 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS  
2.1 – O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias para retirada da Nota de Empenho/Autorização de 
Fornecimento ou instrumento equivalente, contados da convocação quando efetiva a contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO  
3.1 - O fornecimento dos materiais se dará conforme necessidade, entregue direto no local identificado na 
ordem de fornecimento. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura do motorista, os demais itens serão solicitados conforme necessidade 
mediante ordem de fornecimento emitida pelo depº de compras municipais e obedecerá as normas internas 
das unidades indicadas pelo Órgão Gestor e Órgãos Participantes. 
3.1.1 – O fornecimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 03 (Três) dias, de acordo com o contrato, a 
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente emitido. 
3.1.2 - Para o fornecimento dos itens serão consideradas as disposições existentes no Edital e no Termo de 
Referência; 
3.2 – Conforme a necessidade do ÓRGÃO GESTOR será emitida a Nota de Empenho, Ordem de 
Fornecimento ou outro documento equivalente; a partir do recebimento deste documento o FORNECEDOR 
terá um prazo máximo de até 03 (três) dias para a efetiva entrega dos produtos solicitados. 
3.3 – O ÓRGÃO GESTOR não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de produtos ficando, a seu 
exclusivo critério, a definição do momento da contratação. 
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3.4 – O objeto entregue e aceito fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de 
defeitos, má-fé ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações ocorridas dentro do prazo de 
validade que comprometam a integridade para utilização. 
3.5 - Em caso de necessidade de providências, os prazos para pagamento serão suspensos e considerados a 
execução em atraso, sujeitando o FORNECEDOR à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso 
e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na lei, nesta Ata e no ato convocatório. 
3.6 - Em caso de irregularidade não sanada, por meio de seu representante, a Administração reduzirá a termo 
os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais 
pertinentes.  
3.7 – Os Órgãos que aderirem ao Registro de Preços, em suas Unidades, acompanharão o recebimento e 
verificarão especificações técnicas do objeto, devendo notificar ao ÓRGÃO GESTOR qualquer ocorrência 
de irregularidade. 
3.8 - O pagamento devido ficará adstrito à confirmação do recebimento pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO  
4.1 - O pagamento será efetuado conforme Ordens de Fornecimento apresentadas, condicionado ao 
cumprimento das obrigações estabelecidas. 
 4.2 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal, em um prazo de até 30(trinta) dias contados da 
data de apresentação das Faturas / Notas Fiscais. 
4.2.1 - As Faturas / Notas Fiscais devidamente atestadas e enviadas à Gerência de Compras para 
conformidade, serão encaminhadas a Prefeitura Municipal, e desde que a contratada apresente também os 
seguintes documentos: 
a) Apresentação de Nota Fiscal e CND’s do INSS e FGTS acompanhada das requisições de fornecimento, 
devidamente assinadas; 
4.3 - O pagamento não será devido até que a Contratada apresente os documentos especificados no 
subitem anterior; bem como condicionado ao cumprimento às condições de fornecimento/recebimento. 
4.4 - A Nota Fiscal deverá especificar o nome do banco, o código e nome da agência e número da conta 
corrente, na qual deverá ser feito o depósito do valor correspondente. 
4.5 – As Notas Fiscais, correspondentes ao objeto deste Registro de Preços, emitidas para os órgãos que 
vierem a aderir à Ata de Registro de Preços deverão ser encaminhadas aos respectivos órgãos para fins de 
pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 
5.1 – O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato 
da Ata no Diário Oficial do Município. 
 
5.2 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA  -  DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
6 – Compete a Prefeitura Municipal: 
6.1.1 – Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento dos 
fornecimentos realizados. 
6.1.2 - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento. 
6.2 - Compete aos Órgãos Participantes: 
6.2.1 – Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor 
correspondente ao fornecimento dos bens. 
6.2.2 – Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Terceira da presente 
Ata. 
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6.2.3 - Informar a Prefeitura Municipal sobre irregularidades ocorridas durante o fornecimento dos bens. 
6.3 – Compete ao Fornecedor: 
6.3.1 - Atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 
6.3.2 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório,  
6.3.1.2 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, se 
houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado ceder ou subcontratar, total ou 
parcialmente, o objeto desta Ata.  
6.3.2 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos 
em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 
6.3.3 – Observar os prazos estipulados. 
6.3.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
Prefeitura Municipal, referentes à forma de fornecimento e ao cumprimento das demais obrigações 
assumidas nesta Ata; 
6.3.5 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados à União, Estado, Município ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
7.1.2 - Unilateralmente pela Prefeitura Municipal, quando: 
7.1.2.1 - O FORNECEDOR deixar de cumprir às exigências do Instrumento Convocatório que deu origem 
ao Registro de Preços; 
7.1.2.2 - O FORNECEDOR não atender à convocação para firmar contrato decorrente de Registro de Preços, 
não retirar, ou não aceitar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido sem justificativa, por 
escrito, aceita pela Administração. 
7.1.2.3 - O FORNECEDOR incorrer reiteradamente nas infrações que trata esta Ata de Registro de Preços. 
7.1.2.4 - O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita. 
7.1.2.5 - Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, 
devidamente caracterizada em relatório de inspeção. 
7.1.2.6 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro de 
Preços. 
7.1.2.7 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR se 
recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório.  
7.1.2.8 - Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 
7.1.2.9 - Demais situações previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
7.1.3 - Por acordo entre as partes,  
7.1.3.1 - Quando o FORNECEDOR comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências a Ata de 
Registro, mediante solicitação por escrito e aceita pela Administração. 
7.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita 
por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao 
Registro de Preços. 
7.3 - A comunicação do cancelamento será feita mediante publicação no Diário Oficial da União, Diário 
oficial do Município e correspondência a ela encaminhada. 
7.4 - A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento deverá ser formulada com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, sendo facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório.  
7.2 – O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
serão formalizados por despacho da autoridade competente da Prefeitura Municipal. 
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CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES  
8.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar documentos 
solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública do Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e, quando suspenso, 
descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo das multas aplicáveis e 
demais cominações legais. 
8.2 - O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
adjudicatária, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
8.3 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
8.4 - Multa, nos seguintes percentuais: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a trinta dias, com o 
conseqüente cancelamento da nota de empenho ou instrumento equivalente; 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do 
mesmo ou causar a sua rescisão. 
8.4.1- A recusa injustificada em atender ao disposto caracterizará descumprimento total das obrigações 
assumidas, sujeitando-a à multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do fornecimento, sem prejuízo das 
demais sanções legais. 
8.5 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração da Prefeitura municipal. 
8.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
8.7 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, por perdas e danos, quando 
couber. 
8.8 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
8.8.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
8.9 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior 
ou caso fortuito. 
8.10 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código Civil 
Brasileiro. 
 
CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1 - Para cada item registrado poderá haver a respectiva Ata de Registro com os fornecedores classificados;  
9.2 - A critério do órgão gerenciador, que, além dos preços do primeiro colocado, serão registrados 
preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, 
devidamente justificado e comprovado a vantagem. 
9.3 - As aquisições decorrentes do objeto desta Ata de Registro serão autorizadas, caso a caso, pela 
Prefeitura Municipal, que autuará as solicitações em processo administrativo devidamente identificado, 
consultará o sistema de controle, e autorizará ou não o fornecimento. 
9.4 - O FORNECEDOR fica obrigado, durante a vigência da Ata Registro de Preços, atender a todos os 
pedidos de fornecimento efetuados. 
9.5 - O FORNECEDOR deverá comunicar à Gerência de Compras da Prefeitura todas as alterações 
porventura ocorridas nos dados cadastrais para atualização. 
9.7 - Quando houver Contrato proveniente da Ata de Registro de Preços, este conterá cláusula de rescisão 
unilateral, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, sem que a contratada tenha, por isso, 
direito a indenização, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante. 
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9.8 - As quantidades indicadas são estimadas e servem como referência, podendo a Administração adquiri-
las de acordo com as necessidades, no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou unidades do Registro de 
Preços. 
9.9 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos gerenciador e participantes a firmarem as 
contratações que deles poderão  advir,  facultando-se a  realização  de  licitação específica   para  a  compra  
pretendida,  sendo   assegurado   ao beneficiário   do  registro  a  preferência  de  fornecimento   em 
igualdade de condições. 
9.10 - Esta Ata de Registro de Preços terá eficácia a partir da publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial da união e Diário Oficial do Município.  
9.11 - Fica designada como Gestor desse Registro de Preços a Prefeitura Municipal. 
9.12 - É Anexa desta Ata a proposta do FORNECEDOR, independente de transcrição. 
9.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento.  
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em duas vias, de igual teor, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas.  
 
Verdelândia-MG, ____ de _________ 2019. 
 
PELO CONTRATANTE:  
                                                    Jarbas Soares Rocha 

       Prefeito Municipal  
Detentor da Ata de Registro de Preço. 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:             
 
CPF:         
 
NOME:             
 
CPF:         
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ANEXO V 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 000/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 

 
(papel timbrado da empresa) 

 
             DECLARAÇÃO 

 
                                               EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº ........................................, 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº 

................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 
____________________________ 
(Local e data  
 
 
 
 
____________________________ 
Assinatura do Rep. Legal 
Favor apor carimbo CNPJ 
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ANEXO VI 
 
 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 000/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 

 
 
 

(papel timbrado da empresa) 
 

       DECLARAÇÃO 
 
 

ME e EPP 
 
 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ  sob o nº _____________________, por intermédio de 
seu representante legal Sr. (a) _______________, portador do documento de identidade nº 
_______________, inscrito no CPF sob nº ______________, DECLARA sob as penas da Lei, que cumpre 
os requisitos legais para qualificação como ________________ (incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da lei Complementar nº 123/2006 e que 
não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.  
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/14 e Lei 
Complementar nº 155/16 para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito á contratação, 
estando sujeita ás sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

 
____________________________ 

(Local e data 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Rep. Legal 
Favor apor carimbo CNPJ 

 
 
 
 

 
 

ANEXO VII 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 000/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 
(papel timbrado da empresa) 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 
DA HABILITAÇÃO 

 
 
 
NOME, QUALIFICAÇÃO, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
  Por ser verdade, firma a presente. 
 
 
 

LOCAL, DATA. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
NOME DO DECLARANTE 


