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TERMO DE REFERÊNCIA
A Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público,
devidamente escrito no CNPJ-MF 10.249.381/0001-09, com sede na Av. Rui Barbosa, 001 - Centro,
representado neste ato por Vicente Leal Filho, inscrito no CPF Nº: 312.583.601-87, Secretário Municipal
de Administração, Decreto nº 02/2021 nomeado pelo Prefeito Municipal, resolve formalizar a seguinte
solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei
Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho
de 1993 e suas alterações posteriores.
1 – OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objetivo Registro de Preços, visando contratação de empresa para
futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios e Utensílios, Material de Limpeza e Higiene para
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com as especificações,
quantidades, estimativas e condições constantes deste Termo de Referência.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta Secretaria realizar
suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, sem a necessidade de previa manifestação
orçamentária, salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir
melhores condições para aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de
interessados na comercialização dos mesmos.
2.2. A aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene visa proporcionar a manutenção dos ambientes da
Prefeitura de Santa Maria das Barreiras com suas Secretarias e Departamentos, mantendo-os limpos e
higienizados, proporcionando, assim, maior conforto e segurança aos servidores, usuários e visitantes que
acessam diariamente a mesma.
2.3. Os Gêneros Alimentícios a serem adquiridos e de suma importância e visa a repor e manter o estoque,
tendo em vista que tais produtos são necessários para continuidade dos serviços de copa/cozinha e para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal quando estiver promovendo Seminários, reuniões
técnicas entre outras ações desenvolvidas pela as mesma
3 - META FISICA
3.1. Viabilizar a aquisição para o ano, propiciando o fornecimento de Gêneros Alimentícios e Utensílios,
material de limpeza e higiene, para suprir as demandas da Secretaria de Municipal de Administração.
4 - LOCAL DE ENTREGA
4.1. As entregas dos produtos deverão ser realizadas no Distrito de Casa de Tábua, Santa Maria das
Barreiras - PA, CEP: 68.565.000, CEP: 68.565-000, de forma fracionada conforme a solicitação por meio de
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requisição expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras,
Estado do Pará.
5 – FORMA E PRAZO DE ENTREGA
5.1. – Os objetos, quantidades, bem como, os locais para fornecimento e entrega dos produtos

licitados, deverão ser cumpridos de forma IMEDIATA (gêneros perecíveis) e/ou até 24hs após
requisição (gêneros não-perecíveis) dos mesmos, e serão detalhadas na ordem de compras.
5.2. Os produtos poderão ser solicitados sempre que necessário, de forma fracionada conforme as
demandas surgidas.
6 - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A Ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, podendo ser firmado
contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata durante este período.
7 - DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA
7.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Prefeitura Municipal de Santa Maria das
Barreiras.
8 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, desde que
autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o disposto no decreto de Regulamentação
do Registro de Preços.
9 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. Para a aquisição em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas
cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, empresa considerada
vencedora.
9.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será estabelecido no
momento de solicitação de contratação da Empresa vencedora do certame.
9.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da Ata, e será definido
conforme critérios e disponibilidade orçamentária do mesmo, não cabendo a beneficiaria da Ata exigir
imediata contratação dos itens licitados, assim como a quantidade a ser contratada.
10 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1 Comprovação de que a contratada forneceu itens compatíveis em características com o objeto da
licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestados de desempenho anterior, fornecido
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por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento
ao objeto da presente licitação.
11 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
11.1. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santa Maria das Barreiras.
11.2. A presença da fiscalização do Departamento de Compras não elide nem diminui a responsabilidade
da empresa contratada.
12 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, royalties,
decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santa Maria
das Barreiras.
12.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.
12.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos.
12.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de
sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos.
12.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.
12.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do
contrato.
12.7. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão
contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.
13 - DA GARANTIA
13.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código
de Defesa do Consumidor.
14 – DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS
14.2. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos técnicos
preliminares realizados pelo setor competente desta Secretaria, visando unicamente à qualidade dos
produtos a serem adquiridos.
15 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
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15.1. Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas especificações na
planilha descritiva;
15.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.

4

16 – PENALIDADES
16.1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento
contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às
sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes.
17 – DO VALOR
17.1. O valor máximo proposto pela Secretaria Municipal de Administração para a aquisição será o valor
médio alcançado na ampla pesquisa de mercado a ser realizada pelo departamento competente.
18 – DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
18.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios da Secretaria Municipal de Administração de Santa
Maria das Barreiras, por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentária será
feita no momento de lavratura do contrato.
19 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada
de acordo com a Ordem de compras e acompanhada de medição comprobatória de entrega assinada pelo
responsável de fiscalização do contrato.
19.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número
da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
19.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas
regularidades fiscais e trabalhistas.

Santa Maria das Barreiras, Pará, aos 19 de agosto de 2021.
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ANEXO I
PLANILHA DESCRITIVA – MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
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ITEM
01

02

03

04

05

06

07

08

DESCRIÇÃO
ÁGUA SANITÁRIA C/1LT
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO. À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO
QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO.
TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE
AMARELO-ESVERDEADA APLICAÇÃO: ALVEJANTE E DESINFETANTE DE
USO GERAL A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE,
VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
ALCOOL 92% DE 1LT
ÁLCOOL LÍQUIDO PARA USO DOMÉSTICO 92,%, COM SELO DO
INMETRO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO E ESTERILIZARÇÃO EM
PISOS, VIDROS, AZULEJOS, FÓRMICAS, BANCADAS ETC. FRASCO EM 1
LITRO
AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO
AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO
CONCENTRADO, PERFUMADO. FRASCO DE 2 LITROS, COM TAMPA
ABRE E FECHA COM LACRE DE ROSQUEAR. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDA DE E NÚMERO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML
CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE
CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE,
COADJUVANTE, FORMOL.
COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE 100X1
COPO DESCARTÁVEL 200ML PACOTE 100X1 COPO DESCARTÁVEL DE
POLIPROPILENO, PARA LÍQUIDOS FRIOS OU QUENTES, CAPACIDADE
200ML, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 100 COPOS.
COPO DESCARTÁVEL 50ML PACOTE 100X1
COPO DESCARTÁVEL 50ML PACOTE 100X1 COPO DESCARTÁVEL DE
POLIPROPILENO, PARA LÍQUIDOS FRIOS OU QUENTES, CAPACIDADE
50ML, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 100 COPOS. MARCA:
ALCOOL EM GEL 500ML
Álcool gel 500g c/válvula pump - Álcool 70%. Gel para higienizar as mãos
em hospitais, clínicas, hotéis, motéis, indústria de alimentos, restaurantes e
cozinhas industriais. Ação bactericida e antisséptica. Embalagem
transparente.
AVENTAL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL MC
Avental de PVC impermeável com forro em tecido de poliéster. Com alça no
pescoço e tiras para regulagem nas costas. Tamanho Av. Guarantã, 600, Vila
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09
10
11
12

13
14

15

16

17

18

Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 17 aproximado: 70
cm x 1,20 m
BALDE DE PLÁSTICO 12 LTS PRETO RESISTENTE
Plástico, preto resistente com capacidade de 12 litros com alça de metal.
BALDE DE PLÁSTICO 10 LTS PRETO RESISTENTE
Plástico, preto resistente com capacidade de 10 litros com alça de metal.
BALDE PLASTICO 30 LT
Plástico, com capacidade de 30 litros com alça de metal.
BOTA BRANCA DE BORRACHA PAR (LIMPEZA) NUM. DIVERSOS
Bota de borracha, cano médio, na cor branca espessura do cano 2,0mm,
2,5mm na altura tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola. Espessura
do solado antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm
no salto, formulação especial com alto teor de plastificante polimérico e
borracha nitrílica, tornando o produto resistente quando em contado com
materiais de limpeza em geral. Contendo (CA). Deverá ser indicada a marca
Quantidade em pares:
Número 35: 10 Pares Número 36: 10 Pares Número 37: 10 Pares Número 38:
10 Pares Número 39: 30 Pares Número 40: 30 Pares Número 41: 30 Pares
Número 42: 12 Pares Número 44 : 12 Pares
COLHER DESCARTAVEL PCTE C/ 50
COPO DESCARTAVEL 300ML 100X1
Copo descartável 300 ml material polipropileno não tóxico, fabricado de
acordo com a NBR 14865, que deve constar na embalagem. No fundo do copo
impresso em relevo deverá constar o símbolo de reciclagem: triângulo com
número 5 interno ou PP. Embalagem com 100 unidades
DESIFETANTE LIQ. 1.750ML
Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma, inibe proliferação de
microrganismos causadores de maus odores, deixa um agradável perfume que
permanece após a aplicação do produto. AÇÃO FUNGICIDA E
BACTERICIDA. Ideal para desinfecção de louças sanitárias, pias, latas de
lixo e ladrilhos de sanitários. Embalagem com 1.750 ml – fragrância a
escolher no momento da emissão da AF. Apresentar Registro do produto
junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da
Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar
AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de
Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725.
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML EROSOL
DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC. ESSÊNCIAS
SUAVES. APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL. FRASCO DE
400ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE,
VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
DESODORIZADOR EM PASTILHA P VASO SANITARIO
Pedra sanitária, TIPO: Arredondada com suporte, AROMA: Floral,
CONSISTÊNCIA: Sólida, COMPOSIÇÃO: Paradiclorobenzeno, essência e
corante, PESO: 35g, VARIAÇÃO: +/-10% do peso, USO: Vaso sanitário,
UNID. DE MEDIDA: Unitário
DESODORIZADOR EM PEDRA (TIPO NAFTALINA)
Desodorizado tipo Naftalina (naftaleno refinado, sólido, insolúvel em água,
instruções e precauções impressas na embalagem, com registro no MS e
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19
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31

notificado na ANVISA, aspecto físico: bolinhas sólidas brancas. Pacote com
40gr
DETERGENTE LIQ. 500ML
Detergente líquido neutro, glicerinado, indicado para lavagem manual de
louças, talheres, copos e utensílios em cozinhas e limpeza em geral.
Embalagem com 500 ml. Apresentar Registro do produto junto ao Ministério
da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No
caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como
distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto
Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725
ESCOVA DE LAVAR ROUPA (EM MADEIRA)
COPO DESCARTAVEL 300ML 100X1
Copo descartável 300 ml material polipropileno não tóxico, fabricado
de acordo com a NBR 14865, que deve constar na embalagem. No
fundo do copo impresso em relevo deverá constar o símbolo de
reciclagem: triângulo com número 5 interno ou PP. Embalagem com
100 unidades
Escova de lavar roupa- oval, com cerdas firmes com tamanho
aproximadamente de 25 mm, base em material madeira. *AMOSTRA: 1
unidade
ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITARIO C/ SUPORTE
Escova para vaso sanitário em fio nylon com cabo e suporte.
ESPONJA DE AÇO C14X8
Lã de aço - biodegradável; sem perfume; embalagem com peso líquido
mínimo de 60 (sessenta) gramas. Pacote com 14x8 unidades. Tipo Bombril
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE
Esponja para lavagem de louças e limpeza em geral dupla face, sintética para
limpeza - espuma de poliuretano, com abrasivo em uma face, antibactérias;
formato quadrado. Medidas aproximadas (variável 10%): 12 cm X 8 cm X 2
cm de espessura.
FACA DESCARTAVEL PCT 50 UNID
Descartável, confeccionada em plástico resistente na cor translúcida medindo
15 a 16cm de comprimento, isento de materiais estranhos, rachaduras e
deformações, com 50 und
FLANELA TAMANHO PADRAO
Flanela para limpeza 100 % algodão, peluciada em ambos os lados, medindo
aproximadamente (variável 10%) 40x60cm na cor amarela.
FOSFORO COM 6 CAIXAS 300 PALITOS
Fósforo. Caixa em madeira com lixa tradicional. Pacote com 6 caixas. Cada
caixa com 300 palitos.
GARFO DESCARTAVEL PCT 50 UNID
Descartável, confeccionada em plástico resistente na cor translúcida medindo
15 a 16cm de comprimento, isento de materiais estranhos, rachaduras e
deformações, com 50 und
GUARDANAPO DE PAPEL COM 100 FLS
Folha branca, dupla, resistente, grande, medindo 33x30cm, com 100 fls
INSETICIDA SPRAY 500ML
Multinseticida (mata baratas, formigas, moscas, insetos, pernilongos). à base
spray, ação tripla, embalagem com 500 ml.
ISQUEIRO
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32

33

34
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Isqueiro – com gás, material resistente e em cores variadas. * AMOSTRA: 1
unidade.
LIMPA ALUMINIO 500ML
Limpador de aço inox: alumínio, superfícies metálicas, laminados, plásticos
e objetos esmaltados, para uso profissional, locais de processamento de
alimentos, não contendo CFC, características físico químicas: aspecto:
líquido, cor: rosa pH a 1,0% (25C): 3,00 +/ -0,01, composição química:
mistura composta de ácidos inorgânicos e aniônicos, conservantes e ácido
cítrico. Embalagem: frasco de 500 ml, com tampa abre e fecha com lacre, de
rosquear, uso doméstico.
LIMPA AMBIENTE MULTI USO SPRAY 500ML
Limpador multiuso para limpeza pesada com 500ml, ideal para limpeza de
grandes superfícies (laváveis) como pisos e azulejos de cozinhas e banheiros.
Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e
Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser
distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.
LIMPA AZULEIJO FRASCO 1 LT
Limpa cerâmica e azulejo. Padrão Azulim ou de qualidade equivalente ou
superior. Embalagem com 1 litro. Apresentar Registro do produto junto ao
Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa
– AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como
distribuidor
LIMPA FORNO 230G
Limpa forno, peso líquido aproximado 230g, acompanhado de aplicador do
tipo pincel; indicar marca e peso.
LIMPA PEDRAS 2 LS
Limpa pedra. Concentrado embalagem de 2 LITROS. Especificação técnica:
limpa pedras - para remoção de limo, lodo, ferrugens e incrustações;
composto de tensoativo aniônico, mistura ácida, conservante; pigmento e
veículo aquoso.
LIMPA VIDRO MULTI USO 500ML
Limpador de vidros com pulverizador em gatilho que contenha em sua
formulação Lauril Éter Sulfato de Sódio, tubo com 500 ml. Validade mínima
de 12 meses a partir da entrega. Apresentar Registro do produto junto ao
Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa
– AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como
distribuidor.
LUSTRA MOVEIS 200ML
Forma sobre as superfícies uma fina película que ajuda a proteger os móveis
contra marcas de água, além de diminuir a aderência da poeira, facilitando a
manutenção da limpeza dos móveis. Limpa, perfuma e da brilho, 200ml
LUVA BORRACHA P/ LIMPEZA P/M/G
PÁ PARA LIXO C/ CABO
Pá para lixo de plástico com cabo dobrável para facilitar o armazenamento do
lixo; possui apoio para firmar a pá com o pé, deixando as duas mãos livres
para o manuseio da vassoura.
PALHA DE AÇO
Palha de aço para limpeza pesada embalagem individual.
PALITOS DE DENTE CX COM 100 UNID.
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290

UN.

110
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40
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UN.

290
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53

Palito de dente de madeira; no formato roliço e Pontiagudo; medindo
65x2,0mm; embalagem paliteiro de Papelão c/ 100 unidades
PANO DE PRATO 60X40 CM
Pano de limpeza, tipo saca, medindo 60 CM X 40 CM. Pano de Prato
confeccionado em 100% algodão, atoalhado liso.
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 UNIDADE
Papel higiênico em rolão, folha dupla, caixa ou fardo com 4 unidades de 300
metros x 10 cm cada, alta maciez e resistência, 100% celulose. Apresentar na
proposta Ficha Técnica e Laudo Microbiológico conforme Portaria MS nº
1.480:90
PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS
Papel toalha absorvente- Papel toalha absorvente, folhas duplas, brancas, lisa
ou com desenhos. Embalagem com 2 rolos. *AMOSTRA: 1 embalagem.
PORTA DETERGENTE, SABÃO E ESPONJA AÇO CROMADO
porta-detergente prático. com um design diferenciado, é feito de material
resistente com bordas de aço.
PRATO DESCARTAVEL N° 18 C10
Prato raso descartável nº 18: medida 18 CM 50x10 embalagem C/ 10
unidades.
PRATO DESCARTAVEL Nº 21 C10
Prato Plástico Descartável raso nº 21cm de diâmetro, embalagem com 10
unidades.
RODO DE MADEIRA 30 CM COM CABO
rodo – base de amadeira, com duas borrachas; com a base medindo 30
centímetros; com cabo de madeira, de 120 (cento e vinte) centímetros.
RODO MÉDIO 50CM C/ CABO
Rodo plástico duplo 50 cm com cabo de madeira plastificado. Rodo Perfil de
borracha com acabamento chanfrado. Utilizado para secar superfícies úmidas.
É ideal para o trabalho doméstico otimizando o tempo de serviço. Possui
borracha natural resistente. Lâmina em EVA duplo. Ajusta-se às imperfeições
do piso ideal
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30CM X7,5M
Papel alumínio em rolo medindo 30 cm de largura e 100 mt de comprimento,
embalado em caixa de papelão, sem furos e sinais de oxidação.
Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene
e integridade do produto até seu uso, embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência e quantidade
SABÃO EM BARRA C/5 UNID
Sabão em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades.
Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e
Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser
distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha
de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com
NBR 14725.
SABÃO EM PÓ 500G
Sabão em pó - Biodegradável Composto de alquilbenzeno sulfonato de sódio,
alquil dimetil hidroxietil, branqueador ótico, corentes, fragrância, enzimas,
coadjuvantes, tensoativo carga e água. Deverá ser concentrado e com alto
poder branqueador. O produto deverá obedecer rigorosamente às normas de
comercialização exigidas pela ABNT. Apresentar Ficha Técnica e FISPQ.
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Apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e
seu CRQ, nº do registro no MS, validade, modo de utilização e precauções,
telefone para emergência/contato e identificação da empresa. Produto deve
ser notificado pela ANVISA e nº da Autorização de Funcionamento da
Empresa Fabricante. Embalagem c/500g.
SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS 200ML
Sabonete líquido para mãos, com registro no MS. -composição: Agente
Bactericida e Bacteriostático, emolientes e sobre - engordurantes, exilado e
sulfatado, embalagem com 200m.l
SACO ALVEJADO P/ LIMPEZA DE CHÃO
Saco de tecido de algodão perlavado com alvejante, para limpeza , medindo
aproximadamente 70 cm de altura X 50 cm de largura, peso mínimo de 160
gr.
SACO P/ LIXO 15LTS C/10UN
Saco lixo capacidade 15 litros, pacote c/10 unidades, confeccionado em
polietileno na cor preta, sem odor, atendendo as normas da ABNT.
SACO P/ LIXO 30LTS C/10 UNID
Saco para lixo de uso doméstico, de polietileno com capacidade para 30 litros
. Embalagem com 10 unidades.
SACO P/ LIXO 50 LTS C/10UNI
Saco para lixo -Capacidade 50 litros, pacote c/10 unidades, confeccionado em
polietileno na cor preta, sem odor, atendendo as normas da ABNT.
SACO PARA LIXO 100LTS PCT C/5
Saco de Lixo -Capacidade 100 litros, pacote c/100 unidades. Tamanho
75cmX105cm, 0,12micras, confeccionado em polietileno na cor preta, sem
odor, atendendo as normas da ABNT..
SODA CÁUSTICA 1KG
Soda caustica- embalagem de 1 kg, produto de boa qualidade com data de
validade de 4 meses a contar da data da entrega.*AMOSTRA: 1 unidade
TAPETE DE TECIDO 80X40
Tapete em tecido 80x40 Cm.de Alta absorção.
VASSOURA DE NYLON V-35 C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA
Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade rosqueada
e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm de Comprimento x 4,5 a 5 cm de
largura. Cabo em madeira com 140 Cm de altura.
VASSOURA DE PALHA C/ CABO
Vassoura de palha 05 fios com cabo tipo caipira com aprox. 50 fios por
amarra, produzida em cerdas de palha, com cabo de madeira (liso e isento de
farpas), aprox.. 1,30m , medida da base 30 cm com base de arame.
VASSOURA DE PELO V9 C/ CABO
Vassoura de pêlo c/cabo para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios
em geral. Cerdas macias de nylon, base em polipropileno, fixação do cabo
com sistema de rosca, cabo de madeira, medindo aproximadamente 120 cm
VELA BRANCA Nº 8 EMBAL. C/ 8 UNIDADES
CERA LÍQUIDA verde 750 ML
Especificação: cera líquida verde 750 ml composição: parafina, cera
de carnaúba, emulsificante, alcalinizante
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CESTO FECHADO LIXEIRA COM TAMPA P/ SACA DE 100
LITROS

350

UN.

69

Especificação: Lixeira fechada com tampa em plástico de alta
resistência. Indicada para armazenamento de lixo com capacidade de
100 litros.
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PRA REFEIÇÃO C/ 50
Descartável, confeccionada em plástico resistente na cor translúcida
medindo 15 a 16cm de comprimento, isento de materiais estranhos,
rachaduras e deformações, com 50 und
COPOS DESCARTÁVEIS 300 ML COM 100.

70

Copo descartável 300ml material polipropileno não tóxico, fabricado
de acordo com a NBR 14865, que deve constar na embalagem. No
fundo do copo impresso em relevo deverá constar o símbolo de
reciclagem: triângulo com número 5 interno ou PP. Embalagem com
100 unidades
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL TRANP./100UNID

200

CAIXA

71

luva em ploricloreto de vinila (vinil) sem pó, superfície lisa, isenta de
látex, ambidestra, atóxica e epirogênica.
LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ml

200

UNIDADE

72

Lubrificante multiuso, sem aditivos, derivado de petróleo, de uso de
maquinas de costura, dobradiças em geral, fechaduras e aparelhos
mecânicos
MANGUEIRA PARA QUINTAL ROLO COM 30 MT

200

METROS

73

mangueira flexivel que possui 3 camadas distintas: a camada interna
em pvc, a intermediária em poliéster trançado e a externa em pvc;
mangueira tramontina.1. mangueira flexível e de baixa dureza; 2.
mangueira recomendada para uso doméstico ou profissional na
jardinagem, agricultura e irrigação em geral, em situações com
pressão da água de até 10 bar; 3. para aumentar a durabilidade da
mangueira, não deixá-la exposta ao sol após o uso; 4. a temperatura
máxima de trabalho da água deve ser 50 °c
RASTELO

100

UN.

68

74

75

rastelo de plástico de alta resistência com cabo de madeira.
REMOVEDOR DE SUJEIRAS (BANHEIROS, COZINHA E
CALÇADAS)– 2 LIT
removedor de sujeiras de 2 litros. Composição química: Ácido Dodecil
Benzeno Sulfônico, Ácido Glicólico, Agente Controladorde pH,
Espessante, Fragrância, Corante e Água. Componentes Ativos: Ácido
Dodecil Benzeno Sulfônico e Ácido Glicólico. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número
do lote, validade e número de registro no ministério da saúde
SABONETE EM BARRA 90gr

400

PACOTE

800

PACOTES

200

100

UN.

UN.
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Sabonete em barra, hidratante, com peso mínimo de 90g, com
glicerina, fragrâncias diversas, acondicionado em embalagens
originais
SACO FARDO

77

saco fardo plástico, transparente, com medidas 50cmx80cm com
capacidade para 100 litros
TOCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA C/ 100 UNID.

800

12

UN.

300

PACOTES

Especificação: touca descartável com elástico branca sofonada,
pacote com 100 unidades

ANEXO II PLANILHA DESCRITIVA – GÊNEROS ALIMENTÉCIO E UTENSÍLIOS.
ITEM

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

PRODUTO
ABACAXI
1.
Especificação: Abacaxi comum extra, in natura, com grau de maturação
adequado para o consumo, sem apresentar avarias de casca, procedente
de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica
ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
AGUA MINERAL
2.
500ML
Especificação: água mineral, material água mineral, tipo embalagem
garrafas de 500 ml, gaseificação sem gás.
ABOBORA
3. 3
Abobora - de
3 primeira, ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes,
isenta de enfermidade material terroso, sem danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte, pesando aproximadamente 1 kg
ABRIDOR
4. DE LATA EM METAL
Especificação: Abridor de lata confeccionado em metal
ACHOCOLATADO
5.
DE KG
Especificação: Cacau, açúcar, leite em pó, estabilizantes, aromatizantes,
lecitina de soja. Gury, Toddy, Nescau ou Similar. De 1 kg.
AÇÚCAR
6. 2 1KG
Especificação: cristal branco, puro e natural, embalado em sacos de
polietileno transparente, pacotes de 2kg, com data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 06 meses. Isento de parasitas e de detritos
animais ou vegetais.
AMOLADOR
7.
DE FACAS
Especificação: fiador de faca manual/elétrico, material corpo aço
inoxidável, comprimento corpo 40 cm, diâmetro corpo 1,20 cm, material
cabo polipropileno.
8.
ARROZ TIPO 1 DE 5KG

UND

QUANT

Unidade

800

Unidade

13.500

KG

200

unidade

20

unidade

80

Pacote

1.430

unidade
Pacote

20
1.500
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Especificação: arroz longo fino tipo 1, sem glúten,contendo no mínimo de
90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, com rendimento
após o cocção de no mínimo 2,5 vezes a mais; devendo também apresentar
coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento. Saco plástico,
pacote de 5kg, com data de fabricação e prazo de validade no mínimo 06
meses, com registro do Ministério de Agricultura.
AZEITE9.DE OLIVA 500 ML
Especificação: Azeite de Oliva Extra Virgem 500ml. Não Contém Glúten.
ASPECTO - Óleo límpido e brilhante de cor amarelo-esverdeado isento de
unidade
particularidades estranhas
AZEITONA
10. 500g
Especificação: Azeitonas verdes com caroço, salmora (água e

sal), acidulante ácido cítrico, conservantes benzoato de sódio
e sorbato de potássio e antioxidante ácido ascórbico.
Unidade
BACON11.
Especificação: defumado - produto de primeira qualidade, peça embalada
a vácuo, acondicionada em embalagens de plástico atóxico contendo
nome do produto, peso liquido, carimbo e no registro no órgão
regulamentador, lote, data de fabricação e prazo de validade, o produto
deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes.
BACIA DE
12. PLÁSTICO GRANDE 32 LTS
Especificação: Confeccionado em Plástico com capacidade de 32 litros
de alta qualidade é útil para uso doméstico, tanto para limpeza quanto
para carregar objetos, ideal para transporte de líquidos.
BACIA DE
13. PLÁSTICO GRANDE CANELA 40 LTS
Especificação: Confeccionado em Plástico com capacidade de 40 litros
de alta qualidade é útil para uso doméstico, tanto para limpeza quanto
para carregar objetos, ideal para transporte de líquidos.
BACIA GRANDE
14. 1
DE ALUMÍNIO
4
Especificação:
Bacia simples de alumínio, numero 20, capacidade
para até 850ml;Feita 100% em alumínio, resistente e não
enferruja; Bacia multiuso, para uma enorme variedade de
finalidades.
BACIA PEQUENA
15.
DE PLÁSTICO RESISTENTE
Especificação: Confeccionado em Plástico com capacidade de 5 litros de
alta qualidade é útil para uso doméstico, tanto para limpeza quanto para
carregar objetos, ideal para transporte de líquidos.
BALAS 16.
MASTIGÁVEIS SORTIDAS 600G
Especificação: Bala mastigável de frutas nos sabores sortidos: Uva,
Morango, Laranja, Abacaxi e Cereja. Embalagem de 500g.
BANANA
17.DA TERRA
Especificação: Banana da terra, em pencas, de primeira qualidade, sabor
doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração uniformes, com
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassões e sinais de apodrecimento.
BANANA
18.MAÇA
Especificação: Banana maça, em pencas, de primeira qualidade, sabor
doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração uniformes, com
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassões e sinais de apodrecimento.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

29.

BANANA
19.NANICA
Especificação: Banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, sabor
doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração uniformes, com
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassões e sinais de apodrecimento.
BANANA
20.PRATA
Especificação: Banana prata, em pencas, de primeira qualidade, sabor
doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração uniformes, com
polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades,
parasitos, amassões e sinais de apodrecimento.
BANDEJAS
21. DE PLÁSTICO GRANDE RETANGULAR
Especificação: Bandejas de plástico, fabricadas em plástico, virgem ou
ABS.
BATATA22.
INGLESA
Especificação: Batata Inglesa lavada lisa de primeira compacta e firme
sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo
ser graúda.
BATATA23.
PALHA 800G
Especificação: Batata palha crocante e sequinha. Deve estar isento de
parasitas, fungos, vestígios e insetos e livre de umidade. Embalado em
saco plástico, pacotes de 800g. Prazo de validade de no mínimo 08 meses
a partir da data do recebimento.
BETERRABA
24.
Especificação: Beterraba lavada lisa de primeira compacta e firme sem
lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser
graúda.
BICARBONATO
25.
DE SÓDIO 100G
Especificação: Bicarbonato de Sódio produtos proveniente de matériasprimas em perfeito estado sanitário, isentos de matérias terrosas e detritos
vegetais e animais. Armazenado em embalagem de 100 g, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
validade
BISCOITO
26. ÁGUA E SAL 800GR
26. Especificação: Biscoito salgado - tipo "cream cracker". O biscoito deverá
ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado
de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço.
Embalado em saco plástico, pacotes de 800g. Prazo de validade de no
mínimo 08 meses a partir da data do recebimento.
BISCOITO
27. DE DOCE 400GR
27. Especificação: Biscoito doce -, consistência crocante, sem corantes
artificiais; embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com
peso líquido de 400g. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da
data do recebimento.
BISCOITO
28. ROSQUINHA 800GR
Especificação: Biscoito doce -, consistência crocante, sem corantes
28. artificiais; embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com
peso líquido de 800g. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da
data do recebimento.
BISCOITO
29. SAL 400GR
Especificação: Biscoito salgado - tipo "cream cracker". O biscoito deverá
ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado

14

kg

200

kg

550

Unidade

105

kg

700

Pacote

200

Kg

500

unidade

300

Pacote

1.040

Pacote

1.030

Pacote

530

Unidade

980

Av. Rui Barbosa, nº 001 – Centro – CEP 68.565-000 – Telefone (94) 3319-3110/Fax: (94) 3319-3105

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

30.

31.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço.
Embalado em saco plástico, pacotes de 400g. Prazo de validade de no
mínimo 08 meses a partir da data do recebimento.
BOBINA30.
DE EMBALAGEM PICOTADA
Especificação: Bobina plástica picotada solda funda. Ideal para embalar
carnes, frutas, pães, massas, bolos, muito utilizadas em Açougues,
rolo
Fruteiras, Padarias. Embalagem com 01 rolo de 500 saquinhos.
BOBINA31.
DE EMBALAGEM PICOTADA 30X40
Especificação: Bobina Picotada 30X40 Altaplast (Peso aproximado
2,350Kg) Contém 600 sacos, medidas 30x40cm, área últil 28x38cm, solda
rolo
lateral, capacidade 4Kg
32.
pacote
BOMBOM 1KG(CHOCOLATE
CAFÉ 500GR
33.
Especificação: torrado e moído, empacotado a vácuo, pacote de 500g,
acondicionado em caixa de papelão. Selo de pureza ABIC.
CALDO34.
DE GALINHA 114G
Especificação: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola,
carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do - reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e
inosinato dissódico, corante caramelo. Validade 12 meses
CALDO35.
DE CARNE 114G
Especificação: Sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola,
carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta - do
- reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e
inosinato dissódico, corante caramelo. Validade 12 meses.
CAIXA 36.
TÉRMICA EM ISOPOR 100 LITROS
Especificação: composto por polímeros, que contêm pequenas porções
de ar, o isopor é um excelente isolante térmico. no caso da caixa de isopor,
forrá-la com gelo garantirá horas de produtos intactos e com sua qualidade
preservada. a caixa de isopor é ideal para confraternizações ou viagens.
capacidade: 100 litros. dimensões: medidas externas c/ tampa: 80 cm
comprimento x 58 cm largura x 42,55 cm altura. medidas externas s/ tampa:
80 cm comprimento x 58 cm largura x 37,5 cm altura. espessura da parede:
5,0 cm acompanha alça
CAIXA TÉRMICA
37.
EM ISOPOR 120 LITROS
especificação: composto por polímeros, que contêm pequenas porções de
ar, o isopor é um excelente isolante térmico. no caso da caixa de isopor,
forrá-la com gelo garantirá horas de produtos intactos e com sua qualidade
preservada. a caixa de isopor é ideal para confraternizações ou viagens.
capacidade: 120 litros. dimensões externas: comprimento: 82,5 cm. largura:
62 cm. altura: 45 cm. dimensões internas: comprimento: 72 cm. largura:
51,5 cm. altura: 35,5 cm. espessura das paredes: 5,25 cm
CEBOLA
38.BRANCA
Especificação: CEBOLA de primeira, sem rama, fresca compacta e firme
sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem
manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades
parasitas e larvas.
CENOURA
39.
Especificação: Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta
e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes
com tamanho e coloração uniforme. Devendo ser graúda.
40.
CHOCOLATE
SORTIDO 300G

pacote

15

80

80
200
1.200

caixa

200

Caixa

120

Unidade

50

Unidade

25

Kg

200

Kg
Caixa

200
210
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40.

41.

42.

43.

45.

46.

47.

48.

51.

Especificação: Caixa de Bombons, Chocolates Sortidos 300g.
CHUCHU
41. 4
Especificação:
1 chuchu verde ou branco de primeira, tamanho e colorações
uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.
COCO RALADO
42.
DESIDRATADO INTEGRAL 100g
Especificação: Coco Ralado Desidratado Integral em Flocos Sococo,
Flococo Pacote 100g, Ingredientes:Polpa de coco desidratada e
conservador INS 223.
COLHER
43.
Especificação: Colher de mesa em inox, com espessura mínima de 1,0
mm, comprimento mínimo 19cm, cabo em inox, primeira linha.
COPO LISO
44. GRANDE DE VIDRO
Especificação: Copo liso de vidro com capacidade para 100ml.
COADOR
45.DE CAFÉ MÉDIO
Especificação: Coador de café, tecido 100% algodão, tamanho médio, 130
mm de diâmetro, com aro e cabo de arame galvanizado.
COADOR
46.DE CAFÉ GRANDE
Especificação: Coador de café, tecido 100% algodão, tamanho grande,
170 mm de diâmetro, com aro e cabo de arame galvanizado.
CREME47.
DE LEITE HOMOGENEIZADO 200g
Especificação: Descrição: Creme de leite padronizado a 17% de
gordura, leite em pó desnatado, estabilizantes celulose microcristalino e
citrato de sódio e espessantes carboximetilcelulose sódica, goma xantana
e carragena.
EXTRATO
48. DE TOMATE 340GR
Especificação: Extrato de tomate, concentrado, produto resultante da
concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com
frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais,
isento de sujidades e fermentação, acondicionada em caixas de 340g.
FACAS 49.
DE CORTE
Especificação: Cabo em polipropileno e lâmina em aço inoxidável.
FARINHA
50.BRANCA 1kg.
50. Especificação: Farinha de Mandioca Branca produzida a partir de raízes
de mandioca.
FARINHA
51.DE PUBA

Kg

110

Pacote

300

Unidade

160

Unidade

262

Unidade

260

Unidade

290

Unidade

450

Unidade

350

Unidade

55

Kg

250

Kg

220

Especificação: farinha de puba é um produto natural e sem glúten; de
baixa em gordura, rica em ferro, cálcio, potássio, magnésio e vitamina
B6;Por ser rica em carboidrato.

52.

53.

FARINHA
52.DE TRIGO DE 1 KG
Especificação: farinha de trigo fabricada a partir de grãos de trigo, sem
fermento, isentos de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, e em perfeito estado de conservação. Não pode estar úmida (no
máximo 14%p/pp.), fermentada, nem rançosa. Aspecto de pó fino, branco,
Pacote
cheiro e sabor próprios. Pacote de 01 kg.
FEIJÃO53.
TIPO 1 DE 1KG
Especificação: Feijão, tipo 1, , novo, constituído de grãos inteiros e sadios
com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades
e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o momento do consumo Pacote

630

360

Av. Rui Barbosa, nº 001 – Centro – CEP 68.565-000 – Telefone (94) 3319-3110/Fax: (94) 3319-3105

16

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante
FERMENTO
54. BIOLÓGICO 125GR
54.

55.
56.

57.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

17

Especificação: Ingredientes Fermento Biológico Seco
Instantâneo - 125g Fermento biológico (Saccharomyces
cerevisiae) e emulsificante monoestearato de sorbitana.
Unidade
FERMENTO
55. BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 10g
Especificação: Fermento biológico seco instantâneo sache de 10g.
FERMENTO
56. QUÍMICO
Especificação: Fermento, químico, variedade regular, aplicação
elaboração produtos panificação/ massas, apresentação pó (para bolos)
tipo ROYAL ou similares.
MACARRÃO
57. ESPAGUETE PACOTE DE 500GR
Especificação: fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola, com ovos,
embalado em pacotes de 500g, com data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas.
GARFO58.
Especificação: Garfo aço inox de mesa com cabo de plástico.
GARRAFAS
59. TÉRMICA 12 LTS. COM TORNEIRA
Especificação: Garrafa térmica com capacidade para 12 litros, produzido
em polietileno, com isolamento térmico e abertura superior larga facilitando
o enchimento de líquidos com gelo, com torneira para facilitar a retirada do
liquido.
GARRAFAS
60. TÉRMICA 18 LTS. COM TORNEIRA
Especificação: Garrafa térmica com capacidade para 18 litros, produzido
em polietileno, com isolamento térmico e abertura superior larga facilitando
o enchimento de líquidos com gelo, com torneira para facilitar a retirada do
liquido.
GARRAFA
61. TÉRMICA 5 LITROS
Especificação: Garrafa térmica com capacidade para 5 litros, produzido
em polietileno, com isolamento térmico e abertura superior larga facilitando
o enchimento de líquidos com gelo.
JARRA 62.
DE PLASTICO GRANDE PARA SUCOS
Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 4 l, modelo com tampa,
aplicação copa e cozinha tratamento diferenciado: tipo I.
LARANJA
63.
Especificação: Laranja de primeira, in natura, apresentando grau de
maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica
oriunda de manuseio ou transporte.
LEITE CONDENSADO
64.
395GR
Especificação: Leite Condensado - Embalagem de 395g, com dizeres de
rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional,
data de fabricação e prazo de validade. Registro no MA, inspecionado pelo
SIF.
65.
LEITE DE CAIXA DE 1 LITRO

110

Unidade

110

Unidade

110

Pacote

200

Unidade

170

Unidade

20

Unidade

65

Unidade

41

Unidade

105

Kg

430

Unidade

300

Unidade

900
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Especificação: Leite integral de 1 litro, estabilizante citrato de sódio e/ou
tripolifosfato de sódio e fosfato trissódioco. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega.
LEITE EM
66. PÓ INSTANTÂNEO 400g
Especificação: Leite em pó, instantâneo, de origem animal, com teor de
matéria gorda mínimo de 26%, enriquecido com no mínimo 8 vitaminas e
minerais. Isento de gorduras trans. Embalado em embalagem aluminizada
com 400g. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela
nutricional com identificação da porção, modo de preparo, rendimento,
prazo de validade e número de lote. Validade mínima na data de entrega
de 10 meses.
MAÇA 67.
Especificação: Maçã Gala Extra de 1ª qualidade casca integra,
consistência firme. Sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho
e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas.
MARGARINA
68.
DE 500GR
Especificação: Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal,
com adição de sal, em potes de polipropileno com lacre de papel
aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 500g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Marca de refência: Similar a delicia.
MARGARINA
69.
DE 1kg
Especificação: Margarina produzida exclusivamente de gordura vegetal,
com adição de sal, em potes de polipropileno com lacre de papel
aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade
do produto até o momento do consumo contendo peso líquido 1kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Marca de refência: Similar a delicia.
MELANCIA
70.
Especificação: Melancia - redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho e colorações uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em a
granel, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade.
MELÃO71.
AMARELO
Especificação: Melão - graúdo, de primeira, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa firme e intacta, acondicionado em a granel.
MILHO 72.
VERDE
Especificação: milho verde em conserva, em latas de 200g,
acondicionadas em caixas; com data de fabricação e validade
MOLHO73.
DE TOMATE
Especificação: Tomate, polpa de tomate, cebola, amido, sal, óleo de soja,
açúcar, alho, salsa e realçador de sabor glutamato monossódico.
MOLHO74.
DE TOMATE SACHE 340GR
Especificação: Ingredientes: tomate, cebola, sal, amido modificado, salsa
e alho, não contém glúten.
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450

Kg

550

Unidade

410

Unidade

370

Unidade

500

Unidade

430

Lata

200

Unidade

130

Unidade

150
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

MORTADELA
75.
GRANDE MISTA DE 1KG
Especificação: Carne suína, carne bovina, toucinho, carne
mecanicamente separada de ave, amido (máx.5%), proteína, vegetal,
glicose, sal, lactose, estabilizante tripolifosfato de sódio, conservadores:
Nitratos e nitritos de sódio, aromatizantes: Aromas naturais, realçado de
sabor glutamato monossódico, especiarias, antioxidante:
Unidade
Eritorbato de sódio.
ÓLEO DE
76.SOJA 900ML
Especificação: Óleo de soja 0% de gordura trans acondicionado em
garrafas plásticas c/ 900 ml resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e
Unidade
número do registro.
OVOS DE
77. GRANJA BRANCOS

Especificação: Ovo branco de galinha de granja, tamanho
grande, de primeira qualidade, frescos, isenta de aditivos ou
substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo ministério da
agricultura, acomodada em cartelas e embalada em caixas
contendo 60 unidades cada caixa de papelão, sendo estas em
perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.
Dúzia
PÃO DE78.
FORMA 500g
Especificação: Integral, bem acondicionado, assado ao ponto. No seu
rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten,
ingrediente, data de fabricação, validade e lote. Produtos de fabricação
própria deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável
técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.
PÃO HAMBÚRGUER
79.
Especificação: Bem acondicionados, assados ao ponto, sem amasso, em
embalagem plástica, com identificação, data de validade.
PIMENTÃO
80.
Especificação: verde, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,
queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.
PÓ DE SUCO
81.
INSTANTÂNEO DE 240G VÁRIOS SABORES
Especificação: suco artificial em pó, adoçado, pacote de 240g: diversos
sabores. Com identificação do produto, informação nutricional, marca do
fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido.
POLVILHO
82. AZEDO
Especificação: polvilho azedo: Cor branca, acondicionado, em embalagem
contendo 20 pacotes de 1 Kg do produto com validade mínima de 6 meses
a contar da data da entrega. Com dados de identificação do produto,
informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido.
83. DOCE
POLVILHO

19

545

570

130

Pacote

750

Pacote

340

Kg

Unidade

Pacote
Pacote

80

1.000

200
230
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83.

84.

86.

87.

89.

90.

Especificação: polvilho doce: Cor branca, acondicionado, em embalagem
de 1Kg do produto com validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega. Com dados de identificação do produto, informação nutricional,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.
PRESUNTO
84. COZIDO FATIADO
Especificação: presunto cozido sem capa de gordura fatiado: Produto
cárneo industrializado obtido exclusivamente com o pernil de suínos,
desossado, adicionado de ingredientes, e submetido a um processo de
cozimento adequado. Ingredientes Obrigatórios: Carne de pernil de suíno
Sal, nitrito e/ou nitrato de sódio e/ou potássio em forma de salmoura.
Ingredientes Opcionais: Proteínas de origem animal e/ou vegetal,
Açúcares, Maltodextrina, Condimentos, aromas e especiarias, Aditivos
intencionais. Permitese a adição de proteínas não cárneas na forma
agregada de no máximo 2,0%. Textura, Cor, Sabor e Odor característicos.
Relação umidade/proteína: máximo de 5.35; Proteína: mínimo de 14,0%
(teor mínimo de proteína deve ser obtido a partir do produto isento de
gordura); Carboidratos: máximo de 2,0%. Toda a carne usada para
elaboração de Presunto Cozido deverá ter sido submetida aos processos
de inspeção previstos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30.691, de
29/03/1952. As matérias-primas (carnes cruas e gorduras) e o produto
elaborado (presunto) devem ser manipulados, armazenados e
transportados em locais próprios, de forma que não fiquem expostos à
contaminação ou sofram adição de qualquer substância nociva para o
consumo humano. O produto não deverá conter substâncias estranhas ao
processo de industrialização. Embalagens de até 1kg, em saco plástico
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, no qual tenha sido
aplicado vácuo parcial, permitindo a perfeita aderência do continente ao
conteúdo que garanta a integridade do produto até o momento do consumo.
O rótulo deverá ser de acordo com a legislação vigente, deve ser de fácil
leitura e que não apague com o tempo. O peso do produto deve
obrigatoriamente estar impresso na embalagem. Prazo de validade mínimo
de 2 meses, a contar a partir da data de entrega e impresso nas
embalagens.
PRODUTO
85. ALIMENTÍCIO E CONDIMENTOS AÇAFRÃO 80GR
Especificação: açafrão, aspecto físico pó, aplicação culinária em geral.
PRODUTO
86. ALIMENTÍCIO E CONDIMENTOS COLORAL PESO 100g
Especificação: colorau, aspecto físico pó, tipo industrial, aplicação
culinária em geral.
PRODUTO
87. ALIMENTÍCIO E CONDIMENTOS ERVA DOCE 25GR
Especificação: Erva doce em folha, desidratada, com aspecto cheiro
aromático e sabor próprio, livre de sujidades e materiais estranhos a sua
espécie, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, resistente
e vedada, apropriada, e suas condições deverão estar de acordo com a
NTA-70.
PRODUTO
88. ALIMENTÍCIO E CONDIMENTOS PIMENTA DO REINO 80g
Especificação: matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó.
PRODUTO
89. ALIMENTICIO E CONDIMENTO FOLHA DE LOURO 10g.
Especificação: condimento, apresentação seco em folhas, matéria-prima
folha de louro.
PRODUTO
90. ALIMENTÍCIO E CONDIMENTOS ORÉGANO
Especificação: Orégano: em folhas secas; obtido de espécimes vegetais
genuínos; grãos sãos e limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro

20

Kg

490

Unidade

100

Unidade

100

Unidade

150

Unidade

150

Unidade

150

Unidade

150
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua
espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente
e hermeticamente vedado. Pct c/ 200 gr
QUEIJO91.
BRANCO CURADO
Especificação: QUEIJO curado: com identificação do produto,
identificação do fabricante, data de fabricação, data de validade, peso
líquido; apresentando cor, textura, odor e sabor característicos.
QUEIJO92.
BRANCO CURADO RALADO
Especificação: QUEIJO curado ralado: com identificação do produto,
identificação do fabricante, data de fabricação, data de validade, peso
líquido; apresentando cor, textura, odor e sabor característicos.
QUEIJO93.
TIPO MUSSARELA FATIADA
queijo tipo mussarela fatiado: Ingredientes: Leite de vaca e sal; tipo
mussarela, consistência firme, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagens de até 1 kg, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente,no qual tenha sido aplicado vácuo parcial, permitindo a
perfeita aderência do continente ao conteúdo que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
obrigatoriamente conter externamente no rótulo os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF (ou similar). O produto
deverá atender as especificações técnicas da NTA 11 do Decreto nº 2.224
de 04/06/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 30 (trinta) dias a
partir da data de entrega
REFRESCO
94. DE FRUTAS 120GR FAZ 2 LTS (SUCO) Especificação:
suco 120g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
Anvisa/MS. O produto deverá ter registro no ministério da Agricultura e/ou
ministério da Saúde.
REFRIGERANTE
95.
Especificação: Refrigerante em garrafa descartável de 2l. Os sabores
devem ser variados, contendo as seguintes composições: Cola - (Água
gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante amarelo IV, acidulante
INS 338 e aroma natural. Não contém glúten, não alcoólico); Laranja (Água gaseificada, açúcar, suco natural de laranja, 10%, aroma artificial,
acidulante INS 330, conservador INS 211, estabilizantes INS 444 e INS 480,
corante artificial INS 110. Não contém glúten, não alcoólico); Uva - (Água
gaseificada, açúcar, suco natural de uva 10%, acidulantes INS 330,
conservador INS 211, corantes artificais INS 123, INS 133 e tratarzina,
aroma sintético artificial, não contém glúten, não alcoólico); Guaraná (Água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, 0,025%, acidulante INS
330, corante amarelo IV, aroma sintético idêntico ao natural, conservador
INS 211, não contém glúten, não alcoólico) e Limão (Água gaseificada,
açúcar, suco natural de limão 2,5%, aroma natural, acidulante INS 330, e
conservador INS 211. Não contém glúten, não alcoólico).
REPOLHO
96.
Especificação: Repolho Branco de 1ª qualidade - isento de fungos e
sujidade.
REGISTRO
97. DE GÁS
Especificação: Registro de gás p/ Botija de 13 Kg.
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Kg
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1.000

Unidade

2.200

Kg

160

Und
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

SAL REFINADO
98.
IODADO 1 KG
Especificação: Sal refinado extra, iodato de potássio; Antiumectantes:
ferrocianeto de sódio e dióxido de silício; embalagem plástica de 1 kg.
SELETA99.
DE LEGUMES
Especificação: Ingredientes: ervilha, batata, cenoura e água. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
SUCO CAIXA
100. 1L
Especificação: suco pronto - suco pronto para beber, diversos sabores em
caixa longa vida. Nome e endereço do fabricante data de fabricação e
validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.
TEMPERO
101.60GR. COM 12 SACHE DE 5G
Especificação: Tempero em pó tipo "Sazon" ou similar sabores variados
(feijão, salada, legumes, arroz, massas, peixes, carne e frango)
TEMPERO
102.COMPLETO DE 1 KG
Especificação: tempero completo, tradicional, embalagem com 1kg.
Constituído pela mistura de sal refinado e alho, podendo ser acrescentado
de cebola em pó, salsa em flocos e outros condimentos, sem pimenta, com
dados MS. de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da Anvisa/ MS
TOMATE
103.
Especificação: Tomate - aspecto globoso, cor vermelha, classificada como
legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades boa
qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas,
sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou
transporte.
UVAS PASSAS
104.
SEM SEMENTE 200G
Especificação: uva passa desidratada sem caroço: Preparada com
sacarose e frutas desidratadas, com tecnologia adequada, com aspecto,
cor, cheiro e sabor característico, isenta de sujidades, detritos animais,
vegetais e outras substâncias, acondicionada em saco plástico atóxico,
vedado informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade. CNNPA nº 15, de 1977. Embalagem com 200g.
UVAS ROSADAS
105.
1
Especificação:
0
uva, de 1ª qualidade, in natura: Com características
organolépticas
5 (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem
danos químicos, físicos e biológicos. Apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
VINAGRE
106.
750ML
Especificação: Vinagre - Branco, isento de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e
detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa
inviolável, hermeticamente fechado, frasco de 750ml.

Pacote

115
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Unidade

150

Unidade

800

Pacote

300

Unidade

150

Kg

360

Pacote

150

Kg

550

Unidade

75

CUSCUZEIRA
1.
EM ALUMÍNIO GRANDE
Especificação: Cuscuzeira em alumínio, tamanho 16 (16 cm diâmetro
superior). Peso 415 g, altura total (com tampa) 20 cm. Forma redonda, nível
da água: 700ml, design prático e resistente, acabamento de alto brilho. unidade
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109.

110.

111.

113.

114.

115.

Material:
Aço
inox
.dimensões: 17cm(altura) x 16cm(diâmetro).
DESCASCADOR
2.
DE LARANJAS
Especificação: Espiralizador Descascador de laranja, batata, cebolas e
frutas. Produto ideal para descascar maças, peras, batata, kiwi, cebolas e
etc...Fabricado em aço Inox, fácil de lavar. Possui ventosa de super.
fixação, facilitando o manuseio do mesmo. É possível só espiralizar ou
apenas descascar. Medidas aproximadas: Altura: 13,5 cm, Largura: 31cm,
peso aproximado: 500g
EMBALAGEM
3.
PARA HOT-DOG PACOTE COM 1000 UNID.
Especificação: Saco Plástico Hot Dog Cachorro Quente 20x11cm 1000
Unidades. Saco plástico de baixa densidade especial para cachorro quente.
Tamanho 20CM de boca 11CM de profundidade. Pacotes com 1000
unidades
ESCORREDOR
4.
DE MASSA COM PÉ 3,4 LTS
Especificação: Escorredor massa feito em aço inox, o produto resistente
sem porosidades, o que evita o acúmulo de resíduos nos orifícios do
utensílio e torna a sua limpeza muito fácil. As alças para o manuseio do
produto. O passador para massa tem 24,5 cm de diâmetro, capacidade para
2,2L e é ideal para pequenas porções de massa
fACÃO PARA
5.
MATO EM AÇO 1000X1000
Especificação: uso domestico profissional, lamina: aço carbono 20 com
fio liso, cabo polipropileno fixado por prego de alumínio.
FACA DE
6. ALUMÍNIO (ALMOÇO)
Especificação: Faca de mesa em aço inox, polido
FARINHA
7. DE TAPIOCA 500g
Especificação: Farinha de tapioca, produto granulado obtido através da
transformação parcial da fécula de mandioca em goma, possui grãos
esféricos e regulares, embalagem sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo.
FLOCÃO
8. DE ARROZ 500GR (FARINHA DE ARROZ)
Especificação: Flocos de arroz pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
de 500g, sacos plásticos transparentes plásticos transparentes e atóxicos,
tampos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo, acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade,
quantidade do produto. O Produto deverá esta dentro do prazo de
validade
FLOCÃO
9. DE MILHO 500GR (FARINHA DE MILHO)
Especificação: Flocos de milho pré-cozido, tipo flocão, amarelo, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade,
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
de 500g, sacos plásticos transparentes plásticos transparentes e atóxicos,
tampos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo, acondicionado em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade,
quantidade do produto. O Produto deverá esta dentro do prazo de
validade.
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116.

FORMA10.
RETANGULAR PARA BOLO GRANDE
Especificação: forma retangular fabricada em alumínio com bordas,
medindo 30cm x 45x4,5cm, alumínio polido resistente.

unidade

60
24

117.

118.
119.

120.

121.
122.

123.

124.

125.

126.

127.

FORMA11.
RETANGULAR PARA BOLO
Especificação: forma retangular fabricada em alumínio possui as
seguintes dimensões: 39cm de comprimento; 27cm de largura e 5 cm de
unidade
altura.
12.
FRIGIDEIRA, EM ALUMÍNIO.
Especificação: Frigideira, em alumínio antiaderente, pegador lateral
antitérmico, medindo aproximadamente 30cm de diâmetro e 60mm de
Unidade
altura.
GÁS LIQUEFEITO
13.
DE PETRÓLEO – GLP Botijão 13 Kg
unidade
Especificação: recarga de gás GLP P-13.
IOGURTE
14. GARRAFA 1 LITRO
Especificação: Leite integral E/ou leite integral reconstituído,

xarope de açúcar, preparado de morango ou outro sabor de
fruta (água, frutose, polpa de morango ou polpa de outra fruta,
amido modificado, aromatizantes, espessante goma xantana,
conservador sorbato de potássio e corante artificial
azorrubina), amido modificado e fermento lácteo
unidade
15. 1
JARRA DE 0
VIDRO GRANDE PARA SUCOS
Especificação:
5
Jarra, material vidro, capacidade 2 litros, cor incolor,
aplicação água/suco tratamento diferenciado: tipo I.
LEITE DE
16.COCO DE 200ML
Especificação: leite de coco, água, conservadores ins 202, ins 211 e ins
223, acidulante ins 330, espessantes ins 466, ins 412 e ins 415.
estabilizante ins 460; emulsificantes ins 435 e ins 471. não contém glúten.
MAIONESE
17. COMUM 500GR
Especificação: maionese 500g embalagem vidro, contendo 500g, com
baixo teor de gordura, com identificação do produto e prazo de
validade.ingredientes: óleo refinado de soja, amido modificado, açúcar,
vinagre, sal, gema de ovo pasteurizada, cebola, alho, suco de limão,
urucum, páprica doce, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana,
conservador sorbato de potássio, aromatizantes, sequestrante edta cálcio
dissódico, antioxidante bht e ácido
PLÁSTICO
18. PRETO
Especificação: Lona plástica preta fabricada com polietileno de baixa
densidade possui qualidade e garantia de satisfação
MISTURA
19.PARA BOLO 450GR.
Especificação: Massa p/ bolo sabores variados: côco, laranja, festa,
baunilha, abacaxi, etc... - pacote c/ 450 g – Validade mínima de 06 a
contar da data de entrega.
PLÁSTICO
20. TRANSPARENTE
Especificação: Película em plástico PVC transparente, flexível,
espessura 0,15mm.
POTES21.
DE VIDRO PARA BISCOITO
Especificação: Pote de vidro incolor modelo com tampa

30
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300
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pacote

500
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100
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128.

129

130.

131.

132.

132.

134.

107

POTES22.
PLÁSTICOS COM TAMPA
Especificação: Pote, material plástico, capacidade 4 l, modelo com
tampa, aplicação copa e cozinha tratamento diferenciado: tipo I.
PRATO23.
DE VIDRO
Especificação: Prato fundo de vidro resistente, cor transparente, tipo
duralex, com diâmetro de 25cm, de primeira linha
SEBO 24.
Especificação: sebo gordura bovina
COXA E25.
SOBRECOXA DE FRANGO 1KG
Especificação: coxa e sobrecoxa de frango: sem adição de sal e de
temperos: manipulada em condições higiênicas, provenientes de animais
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser entregue a
temperatura entre 0 a 4ºC. Aproximadamente entre 300 a 350g cada
porção. Prazo de validade mínimo de 6 meses. Na entrega do produto,
deverá ter data de fabricação máxima de 30 dias. Embalagem: o produto
deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica,
resistente, transparente. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão ser
impressas de forma clara as seguintes informações: identificação do
produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de
fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e número do lote;
peso líquido; condições de armazenamento, inclusive empilhamento
máximo (na embalagem secundária); número de registro do produto no
órgão competente. Pacotes de 1 kg.
FRANGO
26.DE GRANJA
Especificação: Frango inteiro - congelado, com adição de água de no
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em
caixas lacradas com10kg. Deverá constar na embalagem dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade,
quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de
validade mínimo de 30 dias a partir da data de entrega.
FILÉ DE27.
PEITO DE FRANGO
Especificação: Filé de frango resfriado (Kg): File de frango com
espessura média, em cortes uniformes e padronizados de
aproximadamente 150g cada, sem pele, sem osso, deverá ser entregue a
no máximo 4ºC. Entregar embalagens de 01kg.
LINGUIÇA
28. CALABRESA
Especificação: linguiça calabresa: carne suína, curado, adicionado de
ingredientes, devendo ter o sabor picante característico da
pimenta calabresa, submetidas ou não ao processo de estufagem ou
similar para desidratação e ou cozimento, sendo o processo de
defumação opcional.
CARNE29.
BOVINA 1º
Especificação: carne bovina resfriada, magra, de 1ª qualidade, deverá ser
macia e suculenta. congelada ou resfriada, proveniente de animais sadios,
abatidos sob inspeção veterinária e sanitária, isenta de produtos químicos
ou estranhos, ausência de hematomas, fibrose, reações de vacina, sem a
presença de parasitas ou bactérias patogênicas; sem gordura excessiva
(conter no máximo 8%). características organolépticas: aspecto próprio,

unidade

40
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109.

110.

firme, não amolecida e superfície sem limosidade. cor própria vermelha
carne fresca.
CARNE30.
BOVINA
1
DE 2º
Especificação: carne bovina resfriada, magra, de 2
ª qualidade, deverá ser macia e suculenta. congelada ou resfriada,
proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e
sanitária, isenta de produtos químicos ou estranhos, ausência de
hematomas, fibrose, reações de vacina, sem a presença de parasitas ou
bactérias patogênicas; sem gordura excessiva (conter no máximo 8%).
características organolépticas: aspecto próprio, firme, não amolecida e
superfície sem limosidade. cor própria vermelha carne fresca.
CARNE31.
DE COSTELA
Especificação: costela bovina kg congelada ou resfriada, proveniente de
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e sanitária, isenta de
produtos químicos ou estranhos, ausência de hematomas, fibrose,
reações de vacina, sem a presença de parasitas ou bactérias
patogênicas; sem gordura excessiva (conter no máximo 8%).
características organolépticas: aspecto próprio, firme, não amolecida e
superfície sem limosidade. cor própria vermelha carne fresca.
CARNE32.
SUÍNA
Especificação: carne suína congelada ou resfriada, proveniente de
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e sanitária, isenta de
produtos químicos ou estranhos, ausência de hematomas, fibrose,
reações de vacina, sem a presença de parasitas ou bactérias
patogênicas; sem gordura excessiva (conter no máximo 8%).
características organolépticas: aspecto próprio, firme, não amolecida e
superfície sem limosidade. cor própria vermelha carne fresca.
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