
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO FARA

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ 18.254.512/0001-40

TERMO DE REFERÊNCIA

O Fundo Municipal de Educação de Santa Maria das Barreiras, pessoa jurídica de direitopúblico, devidamente escrito no CNPJ 18.254.512/0001-40, com sede na Rua Nicolaulunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua, Santa Maria dasBarreiras — PA, representado neste ato por José Carlos Abreu da Silva, Secretário
Municipal de Educação, resolve formalizar a seguinte solicitação para fins licitatórios
com objeto mais abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal nº 10,520,Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 eLei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alteraçõesposteriores.

1. OBJETO

1.1. Registros de Preços, para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, para atenderas necessidades dos alunos integrantes da Rede municipal de Ensino, de Santa Maria dasBarreiras, beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE durante oano letivo de 2022, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condiçõesconstantes deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.A aquisição se faz necessária para o fornecimento de merenda escolar para suprir asnecessidades previstas para 4.500 (quatro mil e quinhentos) alunos de toda a educaçãobásica matriculados nas escolas públicas do Município, atendidos pelo PNAE (ProgramaNacional de Alimentação Escolar) por um período de 200 (duzentos) dias letivo.

2.2.A alimentação é um dos direitos sociais garantidos pela Constituição Federal EXPTresso noArt. 6º,
"Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, naforma da constituição."

2.3.A alimentação escolar é um direito do aluno, sendo assegurado através de políticas públicassendo a Lei nº 11.947/2009 um marco para a implantação do PNAE e sua contribuição.



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARA

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ 18.254.512/0001-40

Art. 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se poralimentação escolar todo alimento oferecido noambiente escolar, independentemente de sua origem,
durante o período letivo.

2.4.0 objetivo do PNAE é manter o aluno alimentado enquanto está na escola e contribuirtambém para formação de hábitos alimentares saudáveis, o que certamente influenciará norendimento escolar do educando.

Art. 2 São diretrizes da alimentação escolar:1- O emprego da alimentação saudável e adequada,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, querespeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento
dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em
conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde,inclusive dos que necessitam de atenção específica;

3. META FÍSICA

3.1 Viabilizar a aquisição, propiciando o fornecimento de gêneros alimentícios para garantir aalimentação escolar dos alunos matriculados na rede pública de ensino do Município de SantaMaria das Barreiras- Pa.

4. LOCAIS DE ENTREGA

4.1. Os Gêneros de Alimentação, deverão ser entregues nas escolas conforme cronograma dosdias estabelecidos pela nutricionista RT do PNÃE nas quantidades descritas para cada escolaem suas localidades de acordo com os lotes como mostra a tabela no anexo III

4.2 O prazo para entregar os Gêneros Alimentícios do qual as entregas são semanais equinzenais é de 02 (dois) dias úteis de tolerância, após o recebimento da autorização deFornecimento expedida pelo Departamento de Compras da SEMED;

4.3 O cronogramade entrega e as quantidades dos Gêneros Alimentícios de cada escola deverãoser cumpridos, rigorosamente, sendo respeitado os dias letivos, e em horário escolar, desegunda-feira a sexta-feira, das 07:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 Conforme escolhidopela Secretaria Municipal de Educação;

4.4 Para as entregas deve-se respeitar o tempo estimado na tabela abaixo;
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Frutas e verduras x

Carnes,Frangos e Derivados x x
Demais Alimentos x
Itens de Padaria x

5. CONDIÇÕES E FORMA DE ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

5.1 Todas as despesas com a entrega e descarregamento ocorrerão por conta da proponente;

5.2 Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de acordo com as
informações da tabela em anexo;

5.3 As características microbiológicas das frutas e verduras deverão obedecer aos padrõesestabelecidos pela ANVISA;

5.4 Os produtos deverão atender às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, e demais legislações em vigor também quanto às embalagens e rótulos. Tendo
garantido o seu perfeito estado de conservação e condições para consumo. A qualidade e os
prazos de validade em conformidade com as especificações descritas na planilha em anexo e
com as normas de acondicionamento e transporte exigidos na legislação;

5.5. Os Supermercados são considerados por lei como “estabelecimento onde o alimento é
manipulado, preparado, armazenado ou exposto à venda, podendo ou não ser consumido no
local”, e esses devem estar de acordo com as Boas Práticas para os Serviços de Alimentação,
de acordo com legislação vigente (Resolução RDC nº 216);

5.6. Todos os produtos não “in natura”/industrializados devem apresentar a Informação
Nutricional e orientações de prazo de validade e data de fabricação;

5.7. Será devolvido produto que não atenda às normas deste termo e ou normas legais aplicáveis
à espécie, devendo o contratante efetuar a imediata substituição;

5.8. Os gêneros alimentícios deverão ser cuidadosamente selecionados e embalados,
principalmente quando se tratar de hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). Os responsáveis pela
manipulação da alimentação escolar estão autorizados a não aceitar produtos que não cumpram
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estas exigências. Persistindo esta prática, o contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n.8.666/1993;

5.9. A nutricionista vai acompanhar o recebimento dos produtos;

5.10. Os produtos deverão obedecer às seguintes condições de qualidade:

a) Selo de Inspeção do Órgão Competente;
b) Padronização de Corte e Tamanho quando solicitado;
c) Produto fresco e dentro do prazo de validade, discriminado na embalagem;
d) Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e

adequadas;
e) Isentos de odor e sabor estranhos;
f) Não serão aceitos frutos deteriorados;
8) Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas;

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

7.1.0 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 nodecreto 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, empresaconsiderada 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.
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9.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da Ata, e serádefinido conforme critérios e disponibilidade orçamentária do mesmo, não cabendo abeneficiaria d
a 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 oobjeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestados de desempenhoanterior, fornecido 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. As entregas dos itens serão acompanhadas e fiscalizadas pelo Setor de Compras daSecretaria Municipal de Educação de Santa Maria das Barreiras, simultaneamente com o fiscalde contratos, nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666,de 1993, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução edeterminando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçõestécnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº8.666/93.

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações do
FORNECEDOR:

12.1. Entregar os produtos nos endereços e prazo indicados.

12.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento, entrega dos produtos deste
termo de referência, obedecendo aos prazos, condições e locais indicados, sujeitando-se no
que couber às leis do consumidor.

12.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE,



PREFEITURA MUNICIFAL

ESTADO DO FARA

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ 18.254.512/0001-40

12.4. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

12.5. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE oua terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos incluindo as entregasfeitas por transportadoras.

12.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTEsobre osalimentos ofertados.

12.7. Fornecimento dos Gêneros de Alimentação descritos no Objeto desse termo de referência
levado a efeito para essa finalidade;

12.8. Providenciar a imediata retirada e substituição dos Gêneros de Alimentação incompatíveis
com as exigências pactuadas no Edital e que sejam, inadequados para o consumo ou para a
finalidade exigida, o que envolve a qualidade, quantidade, a garantia, o prazo de validade e o
perfeito estado de conservação;

12.9. Responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma
da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de quarenta eoito
horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE,

12.10 Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido
pelo representante do Órgão Gerenciador.

12.11 Entregar o(s) objeto(s) durante o horário de funcionamento do Órgão Gerenciador,
salvo por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado
por servidor designado.

12.12 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços
sem a expressa concordância do Orgão Gerenciador;

12.13 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de
transporte resultantes da execução do contrato e ou fornecimentos do objeto;

13.14 Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades
exigidas em lei e/ou conforme exigência pactuada
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13. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

13.1 Acompanhare fiscalizar o fornecimento do objeto;

13.2 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possaexecutar o contrato dentro das especificações e exigências recomendadas;

13.3 Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos Gêneros de Alimentaçãofornecidos, após a devida conferência e recebimento definitivo atestados por servidor indicadopela Secretaria Municipal de Educação ou desde que atendidas as formalidades previstas.

13.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato.

13.5 Informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente na entrega oufornecimento dos Gêneros de Alimentação.

13.6 Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no momento do fornecimentodos Gêneros de Alimentação pela Contratada;

14. DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS

14.1 As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos técnicospreliminares realizados pelo setor competente desta Secretaria, visando unicamente à qualidadedos produtos/ a serem adquiridos.

15. PENALIDADES

15.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar ocontrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital,apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, fizerdeclaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções previstas na Lei nº 8.666/93,Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019.

16. DO VALOR

16.1. O valor máximo proposto pela Secretaria Municipal de Educação para a aquisição será ovalor médio alcançado na ampla pesquisa de mercado a ser realizada pelo departamento
competente.
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17- DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

17.1 As despesas serão pagas com os recursos da Secretaria Municipal de Educação de Santa
Maria das Barreiras, de acordo com os repasses do FNDE, através do PNAE. Por se tratar de
Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentária será feita no momento de
lavratura do contrato.

12.361.0250.2-055 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
12.366.0250.2-078 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA-PNAE
12.367.0250.2-079 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INDIGENA — PNAI
12.365.0250.2-070 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE — PNAC

12.365.0250,2-071 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA - PNAE

18 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1. 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 comprobatóriade entrega assinada pelo responsável de fiscalização do contrato.

18.2. 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.

18.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia
com suas regularidades fiscais e trabalhistas.

Santa Maria das Barreiras — PA, 16 de março de 2022.

Atenciosamente,

JOSÉ CA SIABREU DA SILVA
Secretário icipal de Educação

Decreto Municipal nº 07/2021
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ANEXO [I

PLANILHA DESCRITIVA

LOTE- SANTA MARIA DAS BARREIRAS (SEDE)

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ACHOCOLATADO EM PÓ DIET: Achocolatado em pó, homogêneo, cor própria do tipo,cheiro e sabor característicos, embalagem plástica sache de 1 kg, validade mínima de 06 PCT/1(seis) meses a partir da data de entrega na escola.
KG 1.800

AZEITONA: Verdes picadas de boa qualidade Pote plástico de 2 kg POTE/2 600KGACHOCOLATADO EM PÓ: Achocolatado em pó, homogêneo, cor própria do tipo,cheiro e sabor característicos, embalagem plástica sache de 1 kg, O produto deve conter osseguintes ingredientes básicos: cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante, validade PCT/1 3.780mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. KG

AÇÚCAR 5 KG : Açúcar cristal natural embalado em saco resistente Embalagens de
OS kg atóxico transparente, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de PCT/SK|4200entrega na escola.
AÇÚCAR MASCAVO 1 KG: pet de 01 kg, íntegras, resistentes e sem
rasgos que contenham data de fabricação e validade. validade mínima de 06 (seis) meses a PCT/1partir da data de entrega na escola. KG 1.800

AÇAFRÃO — 250 G: açafrão, aspecto físico pó. validade mínima de 06 (seis) meses a partir PCT/250da data de entrega na escola.
G 1.200

ADOÇANTE: Adoçante liquido, embalagem de 100m! transparente de plástico por gota, abase desacarina sódica ou ciclamato de sódio com validade mínima de 06 (seis) meses a FRASC
300partir da data de entrega na escola. O/100ml

AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar PCT/|úmidos, fermentados ou rançoso, embalagem plástica de 1 kg, validade mínima de 06 (seis) KG 1.200meses a partir da data de entrega na escola.

ARROZ, INTEGRAL, CRU: Integral tipo 01 pacote de 01 Kg. isento de sujidades e PCT/1Materiais estranhos validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. KG 4.200

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua
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ARROZ BRANCO CRU, TIPO 1, LONGO FINO: Tipo |, longo fino, constituídos de
grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de pet 5 kg em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. À PETS10 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação KG 9.000nutricional, 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 escola.

AVEIA EM FLOCOS FINOS : Acondicionado em embalagem resistente contendo 170g,
com Identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, CX11 fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material

170 4.200estranho. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. 8

LEITE EM PÓ: Formula infantil, hipoalergenica, elementar, nutricionalmente completa,
12 |com ferro e aminoacidos livres em pet 400 g PCT/400 420

8

3 FÓRMULA: Infantil, a base de proteína isolada de soja indicada para o tratamento LATA/ 300nutricional da alergia a proteina do leite de vaca em lactentes lata 800g 800 g
LEITE EM PÓ: Isento de lactose, a base de 60% de proteinas do soro de leite e 40% de
casina, oleos vegetais e maltodextrina; contem dha, ara ,vitaminas, nucleotideos, minerais, PCT/40014 —|ferroe outros oligoele. Embalagem pct 400 &

&
420

BISCOITO TIPO ROSQUINHA: Bolacha doce rosquinha sabores (leite, coco,
chocolate, banana e canela) pct (800g) validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data PCT/15 9.000de entrega na escola. 800g

BISCOITO, TIPO MAISENA: Bolacha doce de maizena pacote (400 gramas) validade PCT/16 —Imínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.
400g

12.000

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE: Pacote (400 gramas) validade mínima de 06 (seis)
17 —|mesesa partir da data de entrega na escola. PCT/ 1.200400g

BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Bolacha doce tipo maria pacote (400 gramas) validade PCT18 —|mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.
/400g 9.000

BISCOITO SALGADO: Pacote (400 gramas) validade mínima de 06 (seis) meses a partir PCT/40019 |dadatade entrega na escola.
: 4.200

BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER: Bolacha salgada cream cracker pacote
20 (400 gramas) validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT/400 9.000

B

BISCOITO SALGADO INTEGRAL: Pacote (400 gramas) validade mínima de 06 (seis)
21

—
|mesesa partir da data de entrega na escola. do. 1.200

E

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua
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CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO FINA: Embalagem de plástico contendo
O1Kg, devendo apresentar na embalagem o peso liquido, as informações nutricionais. PCT/122 validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. KG 3.000

COMINHO EM PÓ FRASCO: Pote de 80 G- Com data de fabricação e prazo de validade POTE/23
80 G 360

COLORAU: Embalado em saco plástico transparente resistente contendo 1KG validade
PCT/]24 mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

KG 360

FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca, fina torrada, tipo 1, fabricada a
partir de matérias-primas limpas e isentas de matéria terrosa e parasita. Não devem
estar úmidas, fermentadas ou rançosas; embaladas em pacotes plásticos,
transparentes, limpos, não violados. À embalagem deverá conter externamente os PCT/]25 —|dadosde identificação, procedência e informações nutricionais, número do lote e KG 6.000
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola.

FARINHA DE MILHO EM FLOCADA CUSCUZ: Farinha de milho, tipo
flocão, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
5008, sacos plásticos transparentes e atóxicos, tampos não violados, resistentes que

26  |garantama integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em PCT/500 3.600fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação G
e procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do
produto.validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

TRIGO SEM FERMENTO: Não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa,devendo obedecer à legislação vigente, embalada em pacotes plásticos de 1 kg PCT/127 2 ; o ; ; 3.600podendo ser de papel pu plástico. validade mínima de 06 (Sels) meses a partir da data KGde entrega na escola,
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico. Tipo Especial. Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e isentos de matéria terrosa e
parasita. Não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa, devendo obedecer à legislação PCT28 vigente, embalada em pacotes plásticos de 1 kg podendo ser de papel pu plástico. validade KG 1.800mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

FEIJÃO CARIOCA: Feijão Carioca, tipo 1, natural, constituído de no mínimo 95% de
grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. PCT]29 Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico validade mínima de 06 (seis)

KG 6.000meses a partir da data de entrega na escola.
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FEIJÃO PRETO: Feijão Preto, tipo 1, natural, constituído de no mínimo 95% de
grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e

PCT/130

—
secos. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico,validade mínima

KG 3.000de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI: 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

81 consumo acondicionados em fardos lacrados.validade mínima de 06 (seis) meses a partir da|PCT/1 3.000data de entrega na escola. KG

FERMENTO BIOLÓGICO: PCT 10 G validade mínima de 06 (seis) meses a partir da32—|datade entrega na escola. PCT/10g| 1.800

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: Embalagem em pote plástico de 100 g. validadere : : POTE/33 —|mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.
100 g

1.200

FUBÁ MIMOSO FINO: Embalagem contendo 01 Kg, devendo apresentar na embalagem
34—|O peso liquido, as informações nutricionais, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da PCT/1

1.800data de entrega na escola. KG

LEITE DE SOJA EM PÓ: Leite em pó a base de proteína isolada de soja, sem
lactose,

ERA35 sem adição de açúcar, sem glúten, rico em Cálcio, Ferro, Fósforo, Zinco e Vitaminas
300 360

A, B12 e D. Disponível em lata de 300g. validade mínima de 06 (seis) meses a partir 8
da data de entrega na escola.
LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE: Leite em pó desnatado, zero (0%) lactose e zero

(0%) gorduras totais lata de 380 g. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da LATA/ 1.20036 [data de entrega na escola. 380g '

LEITE INSTANTÂNEO EM PÓ: Embalado em sache aluminizado contendo 400
37 —|gramas. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT/400 4.800

e
À

LEITE DESNATADO EM PÓ: Leite em pó semidesnatado instantâneo, com teor reduzido
de gordura, lata de 280g, rico em cálcio e Vitaminas A e D. validade mínima de 06 (seis) LATA/38 meses a partir da data de entrega na escola. 600280g

LEITE DE SOJA: original, 0% de lactose e colesterol, sem conservantes, embalagem com
39

—
|tampa, em embalagem longa vida — caixa com 01 (um) litro, validade mínima de 06 (seis) CAIXA/

300meses a partir da data de entrega na escola. IL
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40

LEITE UHT INTEGRAL: Leite UHT ou longa vida, INTEGRAL, submetido a altas
temperaturas durante o seu processo de fabricação. O leite deve atender as características
sensoriais exigidas pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Produtos
Lácteos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Caixa com 01 (um) litro,validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

CAIXA/
IL 6.000

41

LEITE UHT SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE: Leite UHT ou longa vida,
semidesnatado, para dietas com restrição de lactose. Submetido a altas temperaturas durante
o seu processo de fabricação, porém com a preservação de seus nutrientes. caixa com 01
(um) litro, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

CAIXA/
IL 300

42

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO CONCHA: Macarrão tipo Concha, de
sêmola, vitaminado, enriquecido com ferro e ácido fólico, contém glúten, compostode matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com 500g. validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola.

PCT/
500g 3.000

43

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE: Macarrão tipo Espaguete,
vitaminado, enriquecido com ferro e ácido fólico, contém glúten, composto de
matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com 500g. validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola.

POT/
500g 3.000

44

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PADRE NOSSO: Macarrão tipo Espaguete ,
vitaminado, enriquecido com ferro e ácido fólico, contém glúten, composto de
matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com 500g. validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola.

PCT/
500g 3.000

45

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO: Macarrão tipo Espaguete,
vitaminado, enriquecido com ferro e ácido fólico, contém glúten, composto de
matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com 500g. validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola.

PCT/
500g 3.000

46

MARGARINA COM SAL: Margarina com sal, sem gorduras trans. Oriunda de
óleo vegetal comestível, contendo vitaminas, açúcar e cloreto de sódio dentro dos
padrões legais. Produzido e embalado dentro das normas que determina a legislação.
Cremosa, com adição de sal, embalada em potes plásticos com 1 Kg. Na embalagem
original, devidamente identificada, com rótulo contendo todas as informações do
produto de acordo com a legislação vigente. validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola.

POTE/1
KG 1.200
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MARGARINA SEM SAL: Margarina sem sal, sem gordura trans, Acondicionada
em pote plástico de 500g, devidamente identificada, com rótulo contendo todas as

47 —|linformações do produto de acordo com a legislação vigente. Validade validade o 1.200mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. 8

MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU: PCT 230g De arroz fonte de PCT/23048 vitaminas. Farinha de arroz (87%) açúcar, fosfato mistura de vitaminas e minerais
g

360

MANTEIGA SEM SAL: Embalagem com 200g,contendo dados de identificação do
produto,marca do fabricante,prazo de validade e peso líquido.o produto deverá ter POTE/49 registro no ministério da saúde e/ou agricultura validade mínima de 06 (seis) meses a 2008 1.200
partir da data de entrega na escola.

MANTEIGA PURA COM SAL: Embalagem com 200g, contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.o POTE/50|produto deverá ter registro no ministério da saúde e/ou agricultura. validade mínima 2008 600
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

MARGARINA SEM LACTOSE: Margarina sem lactose, sem colesterol, gordura
trans Acondicionada em pote plástico de 500g, devidamente identificada, com rótulo

51 |contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente. POTE/ 300validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. 5008

POLVILHO AZEDO: Polvilho azedo Produto amiláceo extraído da mandioca, quesofreu processo de fermentação, deve ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Embalados em papel impermeável,

PCT/2 limpo, não violado que garantam a integridade do produto. validade mínima de 06
5008 2.400

(seis) meses a partir da data de entrega na escola. Embalagem de 5008,

POLVILHO DOCE: (Fécula de Mandioca), tipo 1 embalagem de 500g, processode secagem e moagem, contendo identificação e procedência, informações PCT/53 nutricionais, lote, data de fabricação e validade. validade mínima de 06 (seis) meses 500g 2.400
a partir da data de entrega na escola.

ÓLEO, DE CANOLA: Embalagem de garrafa contendo 900 ml! validade mínima de 06 (seis) meses54 a partir da data de entrega na escola. UND 600
ÓLEO, DE GIRASSOL: Embalagem de garrafa contendo 900 ml! validade mínima de 06 (seis)55

—
|mesesa partir da data de entrega na escola. UND 600
ÓLEO, DE MILHO: Embalagem de garrafa contendo 900 ml validade mínima de 06 (seis) meses a56 —|partir da data de entrega na escola. UND 600
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO: Garrafa de 500ml diversos sabores - Com data de

57 fabricação e prazo de validade UND 3.000
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58
ÓLEO, DE SOJA: Embalagem de garrafa contendo 900 ml validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola. UND 3.000

59
CAFÉ EM PÓ: Torrado e moído, empacotado a vácuo, pacote de 250g. validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/250
B 4.800

60

SAL REFINADO- [odado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo l10mg e
máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica - pct lkg.
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/ KG 600

61

VINAGRE DE ÁLCOOL- líquido límpido, cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem garrafa pet, atóxico, com 900ml, validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na escola. UND 3.000

62

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA Especificação : Obtida por
processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada,
proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de
8% e proteína em base seca mínima de 50%. Acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na escola.

PCT/ 500
G 4,200

63

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CLARA: Obtida por processamento tecnológico
adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína
concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca
mínima de 50%. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo
500 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT /S00
G 3.000

64

BEBIDA DE SOJA: Bebida a base de soja, constituído de extrato de soja, água, açúcar, sal,
vitaminas a, c, d, e, b2, b6, b12, ácido fólico e minerais cálcio e Zinco, aromatizante (aroma
idêntico ao natural de baunilha), estabilizante goma gelana, citrato de sódio, goma xantana e
lecitina de soja. embalagem de cx 1 litro. de boa qualidade.

CX/1L 420

65
SARDINHA: Sardinha conservada em óleo 125g: validade mínima de 06 (Seis) meses a
partir da data de entrega na escola.

LATA/
125g 4.800

66

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: extra virgem, com cor, aroma e sabor
característicos, com acidez máxima inferior a 1%, sem sinal de rancificação, isento de
quaisquer adulterações ou contaminações, na embalagem deve constar os ingredientes,
tabela nutricional, data de fabricação, data de validade e número do lote. Unidade lata de
500ml! validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

LATA/
500 ML 1.200
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CANJICA BRANCA: 1º qualidade, em embalagem plástica atóxica transparente de 5008,
sem contaminações de qualquer espécie (materiais estranhos, umidade, resíduos terrosos, PCT/ 50067 químicos, mofo, biológicos). validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega g

4.800
na escola,
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL: 1* qualidade, sem fermento, obtida a partir de cereal
limpo, sãos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, sem umidade ou

68 —|ranço, isenta de adulterações ou contaminações. validade mínima de 06 (seis) meses a partir PCT/KG| 3600da data de entrega na escola.

MILHO DE PIPOCA: 1º qualidade, produzido com grãos selecionados, com coloração
característica (amarelo-alaranjado), em embalagem plástica atóxica transparente de 500g,
sem adulterações ou contaminações de qualquer espécie (materiais estranhos, umidade,

69 resíduos terrosos, químicos, mofo,biológicos). Na embalagem deve conter ingredientes, PCT/ 1.200tabela nutricional, data de fabricação/manipulação, validade mínima de 06 (seis) meses a 5008
partir da data de entrega na escola.

MILHO BRANCO: Para canjica Pct 500g - Com data de fabricação e prazo de validade
o) PCT

500g 1.800

GELATINA DIET - composta por gelatina, sal, maltodextrina, vitamina c, sulfato
de zinco (zinco), vitamina a, selenito de sódio (selênio), vitamina d, acidulante ácido
fumárico, regulador de acidez citrato de sódio, aromatizantes, educorantes artificiais

7 ciclomato de sódio, aspartame, sacarina sódica e acessulfame de potássio e corantes|PCT/ 12
120vermelho bordeaux s e azul brilhante fcf. contém fenilalanina. sabores variados. G

embalagem de 12g

GELATINA EM PÓ: Gelatina em pó, preparada com ingredientes limpos, de 1

72 qualidade, pó fino; cor, cheiro e sabor característicos; ausência de sujidades, PCT/1
180parasitas; embalagem plástica atóxica de 1 kg. sabores variados de framboesa, KG

morango, uva e limão. boa qualidade

73

CARNES - FRIOS

FRANGO CAIPIRA: unidade do produto (em média + ou — 2,5 kg) Com pés,
pescoço e miúdos Aves criadas livres de gaiolas com acesso ao campo. Garantia de
Bem-Estar Animal. Livre de antibióticos e aditivos Ração 100% vegetal. Seguindo
rigorosamente as legislações, regulamentações e normas do Ministério da
Agricultura. Validade mínima de 3 meses.

2.400
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74

ALMÔNDEGA: Mista de carne bovina e frango moída assada ou cozida,
congelada individualmente (IQF), pesando de 17 a 25 g por unidade. Embalagem
primária:
sacos de polietileno atóxico apropriado para contato direto com o alimento,
corretamente lacrado, sem perfurações ou vazamentos, resistente ao transporte e
armazenamento, pacotes pesando aproximadamente 2 kg.

PCT
2KG 1.200

75

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PCT 1 KG: Carne de frango de primeira
qualidade, limpa, sem ossos, Congelada em bandeja, á 12 graus célsius (-), isentas
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. Acomodadas em caixas de papelão em
perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. Validade mínima de 3
meses.

KG 4.200

76

FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE: Semi-processado,
congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente
atóxico, sem tempero, de primeira qualidade. 2,5 KG APROXIMADAMENTE
Validade mínima de 3 meses.

UND 3.600

FT

CORAÇÃO DE FRANGO PCT 1 KG: Coração de frango de primerira qualidada,
limpo embalados à vácuo, Congelado em bandeja á 12 graus célsius (-), isentos de
aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprios ao consumo e
que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas),
inspecionados pelo ministério da agricultura. Acomodados em perfeitas condições
estruturais, padronizadas e lacradas. Validade mínima de 3 meses.

KG 2.400

78 LINGUIÇA: Gomo mista PC 5 KG PCT/5
KG 240

79

ASA DE FRANGO PCT 1 KG: Asa de frango de primerira qualidada, limpa
embaladas à vácuo, congeladas em bandeja á 12 graus célsius (-), isentas 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. Acomodadas em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e lacradas. Validade mínima de 3 meses.

KG 1.800

80

FILEZINHO DE FRANGO CONGELADO PCT 1 KG: Carne de frango de
primeira qualidade, limpa, sem ossos, embaladas à vácuo, congeladas á 12 graus
célsius (-), isentas 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. Acomodadas em
perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. Validade mínima de 3
meses.

KG 3.000
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81

PESCADO PEIXE: CARANHA/ TAMBAQUI; isento de escamas e couro,
espinhas, nadadeiras, cabeça e vísceras;sem aditivos ou conservantes; congelado a -
18º c, mantido no resfriamento em 10º c no freezer. Aspecto: próprio da espécie;
cor: pópria da espécie sem manchas esverdeadas ou pardacentas KG 1.800

82

FILÉ DE PEIXE CONGELADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DA LEGISLAÇÃO;
- com peso entre 80g e 120g;
- com coloração e odor característicos;
- livre de manchas;
- com textura não amolecido e não pegajosa;
- sem espinho;
- sem pele;
- embalagem primária de 01kg e embalagem secundária de
05kg;
- deverá constar na embalagem: dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de lote, data
de validade, quantidade do produto, carimbo do sif, sim

KG 1.200

83

CARNE BOVINA DE PRIMEIRA: magra, excelente qualidade, em cortes
padronizados de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão
de partes não cotadas requeridos pelo pedido de entrega. Deve ser de origem
certificada, o frigorífico deve ter política de análises periódicas, o abate deve ser
acompanhado por médico veterinário e possuir a certificação do IMA ou SIF. À
carne deve estar limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelancas apresentar-se
com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a
legislação sanitária e Ministério de Agricultura. Validade mínima de 3 meses.

KG 3.600

84

CARNE BOVINA DE SEGUNDA: magra, excelente qualidade, em cortes
padronizados de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão
de partes não cotadas requeridos pelo pedido de entrega. Deve ser de origem
certificada, o frigorífico deve ter política de análises periódicas, o abate deve ser
acompanhado por médico veterinário e possuir a certificação do IMA ou SIF. À
carne deve estar limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelancas apresentar-se
com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de acordo com a
legislação sanitária e Ministério de Agricultura.

KG 3.000

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua
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CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA: (cochão duro), magra, excelente
qualidade, embalada a vácuo. Deve ser de origem certificada, o frigorífico deve ter
política de análises periódicas, o abate deve ser acompanhado por médico veterinário
e possuir a certificação do IMA ou SIF. A carne deve estar limpa, sem pele, com
pouca gordura, sem pelancas apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livre de
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração, de estar congelada sob a temperatura de -10 a -25ºC, de
acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura. Deve costar na
embalagem todos os dizeres obrigatórios.

KG 1.800

86

CARNE BOVINA MÚSCULO PICADA EM CUBOS CONGELADA: magra,
excelente qualidade, embalada a vácuo. Deve ser de origem certificada, o frigorífico
deve ter política de análises periódicas, o abate deve ser acompanhado por médico
veterinário e possuir a certificação do IMA ou SIF. A carne deve estar limpa, sem
pele, com pouca gordura, sem pelancas apresentar-se com aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas,
livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração, deve ser apresentada em cubos de aproximadamente
3x3cm, congelada sob a temperatura de -10 a -25ºC, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura. Deve costar na embalagem todos os dizeres
obrigatórios.

KG 3.000

87

CARNE SUÍNA DE PRIMEIRA EMBALADA A VÁCUO RESFRIADA: Pernil
dianteiro sem osso, magra, excelente qualidade, em cortes padronizados de acordo
com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão de partes não cotadas
requeridos pelo pedido de entrega. Deve ser de origem certificada, o frigorífico deve
ter política de análises periódicas, o abate deve ser acompanhado por médico
veterinário e possuir a certificação do IMA ou SIF. A carne deve estar limpa, sem
pele, com pouca gordura, sem pelancas apresentar-se com aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas,
livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração, deve estar embalada à vácuo, na embalagem deve
constar todos os dizeres obrigatórios, de acordo com a legislação sanitária e
Ministério de Agricultura.

KG 2.400

88

IOGURTE POLPA DE FRUTA ZERO LACTOSE: 1º qualidade, sem
adulterações físicas, químicas e microbiológicas ou congelamento e
descongelamento, deverá constar a data da fabricação e manipulação, validade e
número do lote. Possuir a certificação do IMA ou SIF. Embalagem de garrafa
plástica de 170 g

1.200

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua
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IOGURTE POLPA DE FRUTA ZERO AÇÚCAR: vários sabores, embalagem de
garrafa plástica contendo 850 g. 1º qualidade, sem adulterações físicas, químicas e
microbiológicas ou congelamento e descongelamento, sem separação de soro, deverá

89 —|constar a data da fabricação e manipulação, validade e número do lote. Possuir a! UND 2.400
certificação do IMA ou SIF.

IOGURTE POLPA DE FRUTA, vários sabores, embalagem 1000 ml 1º qualidade,
sem adulterações físicas, químicas e microbiológicas ou congelamento e

> , a os PCT!
90 descongelamento, sem separação de soro, deverá constar a data da fabricação e 1000 6.000manipulação, validade e número do lote. Possuir a certificação do IMA ou SIF. ML

BEBIDA LÁCTEA: Fermentada com plpa de fruta embalagem CX 1 | deverá
91 constar a data da fabricação e manipulação, validade e número do lote. CX/1L| 12.000

CARNE DE SOL: Apresentar-se com especto e sabor proprio; sem manchas
esverdeadas; livre de parasit

92
1ºCêparastias

KG|1.800

CARNE DE FÍGADO PCT 1 KG: Fígado deve apresentar se com aspecto próprio;
não amolecida e nem pegajosa; com cor; cheiro e sabor próprio; sem manchas

93 —|esverdeadas; livres de parasitas.embalados à vácuo , congelados á 12 graus célsius KG 1.800

94

FRUTAS E VERDURAS

e“.ABACATE: Produto in natura” sem ferimentos ou
defeitos, destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal
no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação
que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá estar
danificado por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças
que afetem suas características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos
químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de
aroma e sabor estranhos. Quanto às características microbiológicas, as frutas deverão
obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso
na embalagem.

KG 4.200

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua
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95

ABACAXI: Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado ao consumo,
procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha comprometer a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. O produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não
conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, as frutas deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

UND 9.000

96

ABOBORA IN NATURA: Produto “in natura” destinado ao consumo, procedente de
planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentar grau de maturação que não venha comprometer a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. O produto não poderá está danificados por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

97

ABOBRINHA IN NATURA: Produto “in natura” destinado ao consumo, procedente
de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentar grau de maturação que não venha comprometer a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. O produto não poderá está danificados por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

KG 7.200
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ABÓBORA MORANGA: Produto “in natura” destinado ao consumo, procedente
de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentar grau de maturação que não venha comprometer a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. O produto não poderá está danificados por quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter

98 substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à KG
superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

3.000

ALFACE/PÉ -ALFACE: Fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade;
limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve

99 apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O produto deve PE
ser entregue em ótimas condições de utilização. Unidade grande (“pé”) contendo de
500g a 600g.

3.000

ALHO: Cor branco/creme, isentos de
odores e/ou sabores estranhos sem defeitos graves, rachaduras, perfurações, cortes e

100 dentes chochos ou brotados(podridão, murchos e com ausência de pedúnculo, mofo
ne o Neo KGou deformados) O produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização.

600

BANANA DA TERRA :Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado
ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma,
cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha
comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá estar danificado por
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas

101 características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos! KG
estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos.
Quanto às características microbiológicas,—deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

6.000

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua
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BANANA MAÇÃ IN NATURA: Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos,
destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que
não venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá estar danificado
por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem

102 suas características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou KG
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor
estranhos. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

3.600

BANANA NANICA IN NATURA: Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos,
destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que
não venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá estar danificado
por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem

103 |suas características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou|KG
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor
estranhos. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

3.000

BANANA PRATA IN NATURA :Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos,
destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação
que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá
estar danificado por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e
doenças que afetem suas características. Não conter substância terrosa, sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem
isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

104 KG 12.000

BATATA-DOCE IN NATURA :Firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características

105 microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem

KG 6.000

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua
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BATATA-INGLESA IN NATURA : Firme e compacta, devendo ser graúda, isenta
de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

107

BETERRABA IN NATURA : Firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem

KG 6.000

108

CENOURA IN NATURA : Firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem

KG 6.000

109

CEBOLA BRANCA: Firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem

KG 4.800

110

CHEIRO VERDE- MOLHO: Cheiro verde (50% cebolinha verde, 50% salsa), cru
1º qualidade, cor e formação uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. embalado em caixa própria Quanto às características
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem

MAÇO 6.000

111

QUIABO IN NATURA: Padronizado, fresco, inteiro e livre de substância terrosa,
sujidade ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas, larvas e insetos.
Não apresentar ainda odor, sabor estranho. Entregar no local requisitado em ponto de
maturação adequado para o consumo.

KG 6.000

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua
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112

CHUCHU IN NATURA :Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado
ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma,
cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha
comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá estar danificado por
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem
Suas características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor
estranhos. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

113

COUVE : Couve manteiga, fresca, de primeira, viçosa, tamanho e coloração
uniforme, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material
terroso, umidade externa anormal, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas ou
larvas, sem danos físicos ou mecânicos decorrentes de manuseio e transporte.
Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

MAÇO 6.000

114

LARANJA : Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado ao consumo,
procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor
próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha comprometer a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato. O produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características.
Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos
aderentes à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto
às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 18.000

115

LIMÃO IN NATURA TIPO TAITI :Produto “in natura” sem ferimentos ou
defeitos, destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal
no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação
que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá
estar danificado por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e
doenças que afetem suas características. Não conter substância terrosa, sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem
isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

KG 3.000
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116

MAÇA NACIONAL: Fresca, frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, com
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração uniforme, com polpa
firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana, livre de
resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto
às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 3.000

117

MAMÃO IN NATURA :Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado
ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma,
cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha
comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá estar danificado por
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem
suas características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor
estranhos. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

118

MANDIOCA DESCASCADA: 1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa
intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. .

O produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

119

MELÃO:1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado em caixa
própria. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

120

MANGA :1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado em caixa
própria. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 4.200

121

MAXIXE - :1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do man. Quanto às características
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O
produto deverá apresentar o peso na embalagem.useio e transporte. embalado em
caixa própria

KG 3.000
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MILHO VERDE: Milho verde in natura. Apresentação: espiga, com coloração dos
grãos amarelos forte, com grãos inteiros, sem podridão e sem fungos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

123

MELANCIA IN NATURA :Fresca, frutos com 60 a 70% de maturação
climatizada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e maturação
mediana, livre de resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

UND 12.000

124

PEPINO :1* qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado em caixa
própria. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 9.000

125

JILÓ: 1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado em caixa própria.
Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 3.000

126

PIMENTÃO IN NATURA- Tamanho médio, com características íntegras e de
primeira qualidade, limpo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica, oriundos do manuseio e transporte. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 1.800

127

POLPA DE FRUTAS — CAJÁ: 1º qualidade, produto obtido a partir de frutas,
conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não alcóolico, não contém
glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o produto
deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas agendadas
nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme
legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da data de
entrega.

KG 12.000
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POLPA DE FRUTAS — CAJU: 1º qualidade, produto obtido a partir de frutas,
conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não alcóolico, não contém
glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o produto
deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas agendadas
nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de lkg, rotulada conforme
legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da data de
entrega.

KG 12.000

129

POLPA DE FRUTAS - MARACUJÁ : 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não
contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o
produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas
agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada
conforme legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da
data de entrega.

KG 9.000

130

POLPA DE FRUTAS - TAMARINDO : 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não
contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o
produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas
agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de lkg, rotulada
conforme legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da
data de entrega.

KG 3.600

131

POLPA DE FRUTAS -ABACAXI : 1º qualidade, produto obtido a partir de frutas,
conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não contém
glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o produto
deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas agendadas
nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme
legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da data de
entrega.

KG 3.600

132

POLPA DE FRUTAS -AÇAI: 1º qualidade, produto obtido a partir de frutas,
conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não contém
glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o produto
deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas agendadas
nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme
legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da data de
entrega.

KG 3.600
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POLPA DE FRUTAS -CUPUAÇU: 1º qualidade, produto obtido a partir de frutas,
conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não contém
glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o produto
deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas agendadas
nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme
legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da data de
entrega.

KG 3.600

134

POLPA DE FRUTAS -GRAVIOLA: 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não
contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o
produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas
agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada
conforme legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da
data de entrega.

KG 6.000

135

POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA: 1º qualidade, produto obtido a partir
de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não
contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o
produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas
agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada
conforme legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da
data de entrega.

KG 6.000

136

POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA: 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não
contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o
produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas
agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada
conforme legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da
data de entrega.

KG 6.000

137

POLPA DE FRUTAS SABOR MANGA: 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não
contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. o
produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas datas
agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de l1kg, rotulada
conforme legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03 meses a contar da
data de entrega.

KG 6.000
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REPOLHO BRANCO: Produto “in natura” destinado ao consumo, procedente de
planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da
variedade, apresentar grau de maturação que não venha comprometer a manipulação,
o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. O produto não poderá está danificados por quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor
estranhos. Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas, as
verduras deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 12.000

139

OVOS DE GALINHA: Branco; tipo extra. frescos, selecionados ,em embalagem
atóxica, isento de rachaduras, estufamento e sujidades.possuir registro nos órgãos de
inspeção sanitária armazenados em caixas de papelão com 200 unidades divididos
em 10 cartelas e cada cartela com 20 unidades de ovos.

CUBA 1.500

140

TANGERINA: Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado ao
consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma,
cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha
comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá estar danificado por
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem
suas características. Não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou
corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor
estranhos. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

141

TOMATE IN NATURA : Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos,
destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação
que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá
estar danificado por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e
doenças que afetem suas características. Não conter substância terrosa, sujidades,
produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem
isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000
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OVO DE GALINHA VERMELHO: Fresco, com aspecto, cor e cheiro e sabor
próprio, tamanho e coloração niformes, isento de parasitas e fungos, material terroso
e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
acondicionado em embalagem apropriada.

DUZIA 1.200

143

PIMENTA DE CHEIRO: Pimenta de cheiro, In Natura, 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, parasitas e
larva. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 180

144

CARÁ CRU: Firme e compacto, devendo ser graúdo, isento de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

KG 6.000

145

VAGEM: Aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração niformes,
isento de parasitas e fungos, material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em embalagem
apropriada. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos
padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem.

KG 4.200

146

ITENS DE PADARIA

Pão de forma- Fresco- de boa qualidade, para sanduíche, pacote de 500g, macio,
sem presença de sujidades. Embalagem plástica atóxica, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. O pão deverá estar fresco (novo) no
ato da entrega.

PCT/50
0G 6.000

147

Pão doce tipo Hot Dog- Pão doce para cachorro quente, tipo mini pão,
acondicionamento em embalagens plásticas transparentes com 10 unidades. Não é
permitido em hipótese alguma o armazenamento e transporte do mesmo em caixas
de papelão. O pão deverá estar fresco (novo) no ato da entrega. PCT 24.000

148

Pão Francês 25g- Pão de sal de 25g,tipo mini-pão, acondicionamento em
embalagens plásticas transparentes Não é permitido em hipótese alguma o
armazenamento e transporte do mesmo em caixas de papelão. O pão deverá estar
fresco (novo) no ato da entrega.

18.000
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Pão: Mine pão tipo bisnaga, corte horizontal na superficie da casca, casca partida,
miolo branco e macio, massa de farinha de trigo, sal açucar, emulsificante e amido,|PCT/50149 Í ; ; i 12.000
sem conservantes, embalagem apropriada, tipo saco plastico, atoxico. 0G

PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN: Isento de glúten, lactose, ovo e leite.
PCT /

150 |tartárico. PCT 300g 300
300g

151 PÃO DE CAHORRO QUENTE: Unidade de 50 g
UND 24.000
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ANEXO II
PLANILHA DESCRITIVA

LOTE- DISTRITO DE CASA DE TÁBUA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ACHOCOLATADO EMPÓDIET: Achocolatado em pó, homogêneo, cor própria
do tipo, cheiro e sabor característicos, embalagem plástica sache de 1 kg, validade

1 mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT/1 KG 2.400

2 AZEITONA: Verdes picadas de boa qualidade Pote plástico de 2 kg POTE/2 KG 800

ACHOCOLATADO EM PÓ: Achocolatado em pó, homogêneo, cor própria do
tipo, cheiro e sabor característicos, embalagem plástica sache de 1 kg, O produto

3 deve conter os seguintes ingredientes básicos: cacau em pó solúvel, açúcar e PCT/1 KG 5.040
aromatizante, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

AÇÚCAR 5 KG : Açúcar cristal natural embalado em saco resistente
4 Embalagens de 05 kg atóxico transparente, validade mínima de 06 (seis) meses|PCT/SK 5.600

a partir da data de entrega na escola.
AÇÚCAR MASCAVO 1 KG: pet de 01 kg, íntegras, resistentes e sem
rasgos que contenham data de fabricação e validade. validade mínima de 06 (seis)

5 meses a partir da data de entrega na escola. PCT/1 KG 2.400

AÇAFRÃO — 250 G: açafrão, aspecto físico pó. validade mínima de 06 (seis) meses
6 a partir da data de entrega na escola. PCT/250'G 1.600

ADOÇANTE: Adoçante liquido, embalagem de 100ml transparente de plástico por
7 gota, a base desacarina sódica ou ciclamato de sódio com validade mínima de 06 FRASCO/100 400

(seis) meses a partir da data de entrega na escola. ml

AMIDO DE MILHO: Produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo

8 estar úmidos, fermentados ou rançoso, embalagem plástica de 1 kg, validade mínima|PCT/1 KG 1.600
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

ARROZ, INTEGRAL, CRU: Integral tipo 01 pacote de 01 Kg. isento de sujidades
9 e materiais estranhos validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega PCT/1 KG 5.600

na escola.
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10

ARROZ BRANCO CRU, TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1, longo fino, constituídos
de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem de pet 5 kg em
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam
a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos
lacrados. À 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 escola.

PCT/S KG 12.000

11

AVEIA EM FLOCOS FINOS : Acondicionado em embalagem resistente contendo
170g, com Identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

CX
170g

5.600

12

LEITE EM PÓ: Formula infantil, hipoalergenica, elementar, nutricionalmente
completa, com ferro e aminoacidos livres em pct 400 & PCT/400g 560

13
FÓRMULA: Infantil, a base de proteína isolada de soja indicada para o tratamento
nutricional da alergia a proteina do leite de vaca em lactentes lata 800g

LATA/ 800 g 400

14

LEITE EM PÓ: Isento de lactose, a base de 60% de proteinas do soro de leite e 40%
de casina, oleos vegetais e maltodextrina; contem dha, ara ,vitaminas, nucleotideos,
minerais, ferro e outros oligoele. Embalagem pot 400 g PCT/400g 560

15

BISCOITO TIPO ROSQUINHA: Bolacha doce rosquinha sabores (leite, coco,
chocolate, banana e canela) pct (800g) validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na escola. PCT/ 800g 12.000

16
BISCOITO, TIPO MAISENA: Bolacha doce de maizena pacote (400 gramas)
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT/400g 16.000

BISCOITO DOCE SEM LACTOSE: Pacote (400 gramas) validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT/400g 1.600

18
BISCOITO DOCE TIPO MARIA: Bolacha doce tipo maria pacote (400 gramas)
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT /400g 12.000

19
BISCOITO SALGADO: Pacote (400 gramas) validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola. PCT/400g 5.600

20
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER: Bolacha salgada cream cracker
pacote (400 gramas) validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

PCT/400g 12.000

21
BISCOITO SALGADO INTEGRAL: Pacote (400 gramas) validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT/400g 1.600
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22

CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO FINA: Embalagem de plástico contendo
OlKg, devendo apresentar na embalagem o peso liquido, as informações nutricionais.
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT/1 KG 4.000

23
COMINHO EM PÓ FRASCO: Pote de 80 G- Com data de fabricação e prazo de
validade POTE/ 80 G 480

24
COLORAU: Embalado em saco plástico transparente resistente contendo 1KG
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. PCT/1 KG 480

25

FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca, fina torrada, tipo 1,
fabricada a partir de matérias-primas limpas e isentas de matéria terrosa e
parasita. Não devem estar úmidas, fermentadas ou rançosas; embaladas em
pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência e informações
nutricionais, número do lote e quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/1 KG 8.000

26

FARINHA DE MILHO EM FLOCADA CUSCUZ: Farinha de milho, 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 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.validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/500 G 4.800

27

TRIGO SEM FERMENTO: Não podendo estar úmida, fermentada ou
rançosa, devendo obedecer à legislação vigente, embalada em pacotes plásticos
de 1 kg podendo ser de papel pu plástico. validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola.

PCT/1 KG 4.800

28

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico. Tipo Especial. Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e isentos de matéria
terrosa e parasita. Não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa, devendo
obedecer à legislação vigente, embalada em pacotes plásticos de 1 kg podendo ser de
papel pu plástico. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

PCT/1 KG 2.400

29

FEIJÃO CARIOCA: Feijão Carioca, tipo 1, natural, constituído de no mínimo 95%
de grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e
secos. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/1 KG 8.000
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30

FEIJÃO PRETO: Feijão Preto, tipo 1, natural, constituído de 10 mMmÍnimo 93%
de
grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor. Maduros,
limpos e secos. Embalagem primária: embalado em pacote plástico
atóxico,validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

PCT/1KG 4.000

31

FEIJÃO DA COLÔNIA (CAUPI: 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 acondicionados em fardos lacrados.validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/1KG 4.000

32
FERMENTO BIOLÓGICO: PCT 10 G validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na escola. PCT/ 10g 2.400

33
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: Embalagem em pote plástico de 100 g.
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. POTE/ 100 g 1.600

34

FUBÁ MIMOSO FINO: Embalagem contendo 01 Kg, devendo apresentar na
embalagem o peso liquido, as informações nutricionais, validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na escola. PCT/1 KG 2.400

35

LEITE DE SOJA EM PÓ: Leite em pó a base de proteína isolada de soja, sem
lactose,
sem adição de açúcar, sem glúten, rico em Cálcio, Ferro, Fósforo, Zinco e
Vitaminas A, B12 e D. Disponível em lata de 300g. validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na escola.

LATA/300g 480

36

LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE: Leite em pó desnatado, zero (0%) lactose e
zero (0%) gorduras totais lata de 380 g. validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na escola. LATA/ 380g 1.600

37

LEITE INSTANTÂNEO EM PÓ: Embalado em sache aluminizado
contendo 400 gramas. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na escola. PCT/400g 6.400

38

LEITE DESNATADO EM PÓ: Leite em pó semidesnatado instantâneo, com teor
reduzido
de gordura, lata de 280g, rico em cálcio e Vitaminas A e D. validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na escola.

LATA/280g 800

39

LEITE DE SOJA: original, 0% de lactose e colesterol, sem conservantes,
embalagem com tampa, em embalagem longa vida — caixa com 01 (um) litro, validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. CAIXA/ IL 400
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40

LEITE UHMHT INTEGRAL: Leite UHT ou longa vida, INTEGRAL, submetido à
altas
temperaturas durante o seu processo de fabricação. O leite deve atender as
características sensoriais exigidas pelo Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Produtos Lácteos do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.Caixa com 01 (um) litro, validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na escola. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na escola.

CAIXA/1IL 8.000

41

LEITE UHT SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE: Leite UHT ou longa vida,
semidesnatado, para dietas com restrição de lactose. Submetido a altas temperaturas
durante o seu processo de fabricação, porém com a preservação de seus nutrientes.
caixa com 01 (um) litro, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na escola.validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

CAIXA/ IL 400

42

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO CONCHA: Macarrão tipo Concha, de
sêmola, vitaminado, enriquecido com ferro e ácido fólico, contém glúten,
composto de matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de
material terroso, parasitas. Embalado em pacotes com 500g. validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/ 500g 4.000

43

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE: Macarrão tipo
Espaguete, vitaminado, enriquecido com ferro e ácido fólico, contém glúten,
composto de matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de
material terroso, parasitas. Embalado em pacotes com 500g. validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/ 500g 4.000

44

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PADRE NOSSO: Macarrão tipo
Espaguete , vitaminado, enriquecido com ferro e ácido fólico, contém glúten,
composto de matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de
material terroso, parasitas. Embalado em pacotes com 500g. validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/ 500g 4.000

45

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO: Macarrão tipo Espaguete,
vitaminado, enriquecido com ferro e ácido fólico, contém glúten, composto de
matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpos, isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes com 500g. validade mínima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega na escola.

PCT/ 500g 4.000

46

MARGARINA COM SAL: Margarina com sal, sem gorduras trans. Oriunda
de óleo vegetal comestível, contendo vitaminas, açúcar e cloreto de sódio
dentro dos padrões legais. Produzido e embalado dentro das normas que
determina a legislação. Cremosa, com adição de sal, embalada em potes
plásticos com | Kg. Na embalagem original, devidamente identificada, com
rótulo contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação
vigente. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

POTE/1 KG 1.600
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47

MARGARINA SEM SAL: Margarina sem sal, sem gordura trans,
Acondicionada em pote plástico de 500g, devidamente identificada, com rótulo
contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente.
Validade validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

POTE/ 500g 1.600

48
MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU: PCT 230g Dearroz fonte
de vitaminas. Farinha de arroz (87%) açúcar, fosfato mistura de vitaminas e
minerais

PCT/230 g 480

49

MANTEIGA SEM SAL: Embalagem com 200g,contendo dados de
identificação do produto,marca do fabricante,prazo de validade e peso
líquido.o produto deverá ter registro no ministério da saúde e/ou agricultura
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

POTE/ 200g 1.600

50

MANTEIGA PURA COM SAL: Embalagem com 200g,contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido.o produto deverá ter registro no ministério da saúde e/ou agricultura.
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

POTE/ 200g 800

|
MARGARINA SEM LACTOSE: Margarina sem lactose, sem colesterol,

gordura trans Acondicionada em pote plástico de 500g, devidamente
identificada, com rótulo contendo todas as informações do produto de acordo
com a legislação vigente. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na escola.

POTE/ 500g 400

2

POLVILHO AZEDO: Polvilho azedo Produto amiláceo extraído da
mandioca, que sofreu processo de fermentação, deve ser fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Embalados
em papel impermeável, limpo, não violado que garantam a integridade do
produto. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola. Embalagem de 500g,

PCT/ 500g 3.200

33

POLVILHO DOCE: (Fécula de Mandioca), tipo 1 embalagem de 500g,
processo de secagem e moagem, contendo identificação e procedência,
informações nutricionais, lote, data de fabricação e validade. validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/ 500g 3.200

54
ÓLEO, DE CANOLA: Embalagem de garrafa contendo 900 ml validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na escola. 800

3)
ÓLEO, DE GIRASSOL: Embalagem de garrafa contendo 900 m! validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na escola. 800

56
ÓLEO, DE MILHO: Embalagem de garrafa contendo 900 m! validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na escola. 800

37
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO: Garrafa de 500ml diversos sabores - Com data de
fabricação e prazo de validade 4.000
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58
ÓLEO, DE SOJA: Embalagem de garrafa contendo 900 ml validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na escola, UND 4.000

59
CAFÉ EM PÓ: Torrado e moído, empacotado a vácuo, pacote de 250g. validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

PCT/250 g
6.400

60

SAL REFINADO- Iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo
10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal
específica - pct 1kg. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

PCT/ KG 800

61

VINAGRE DE ÁLCOOL- líquido límpido, cor, cheiro e sabor próprio, isento de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem garrafa pet, atóxico, com 900ml, validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola. UND 4.000

62

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA Especificação : Obtida
porprocessamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja
desengordurada,proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. Deve
apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de 50%.
Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500
gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
escola.

PCT/ 500 G 5.600

63

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CLARA: Obtida por processamento
tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de
soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e
proteína em base seca mínima de 50%. Acondicionado em embalagem resistente de
polietileno atóxico, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na escola.

PCT /500 G 4.000

64

BEBIDA DE SOJA: Bebida a base de soja, constituído de extrato de soja, água,
açúcar, sal, vitaminas a, c, d, e, b2, b6, b12, ácido fólico e minerais cálcio e zinco,
aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha), estabilizante goma gelana,
citrato de sódio, goma xantana e lecitina de soja. embalagem de cx 1 litro. de boa
qualidade.

CX/1L 560

65
SARDINHA: Sardinha conservada em óleo 125g: validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na escola.

LATA/ 125g
6.400

66

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: extra virgem, com cor, aroma e sabor
característicos, com acidez máxima inferior a 1%, sem sinal de rancificação, isento de
quaisquer adulterações ou contaminações, na embalagem deve constar os
ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, data de validade e número do lote.
Unidade lata de 500ml validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega
na escola.

LATA/ 500
ML 1.600
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CANJICA BRANCA: 1º qualidade, em embalagem plástica atóxica transparente de
500g, sem contaminações de qualquer espécie (materiais estranhos, umidade, resíduos
terrosos, químicos, mofo, biológicos). validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na escola.
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL: 1º qualidade, sem fermento, obtida a partir de
cereal limpo, sãos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação,

68 —|sem umidade ou ranço, isenta de adulterações ou contaminações. validade mínima de PCT KG 4.800
06 (seis) meses a partir da data de entrega na escola.

67 PCT/500 g 6.400

MILHO DE PIPOCA: 1º qualidade, produzido com grãos selecionados, com
coloração característica (amarelo-alaranjado), em embalagem plástica atóxica
transparente de 500g, sem adulterações ou contaminações de qualquer espécie

69 (materiais estranhos, umidade, resíduos terrosos, químicos, mofo,biológicos). Na PCT/ 500g 1.600
embalagem deve conter ingredientes, tabela nutricional, data de
fabricação/manipulação, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na escola.
MILHO BRANCO: Para canjica Pct 500g - Com data de fabricação e prazo de

70 |validade
PCT/500g|2.400

GELATINA DIET - composta por gelatina, sal, maltodextrina, vitamina c,
sulfato de zinco (zinco), vitamina a, selenito de sódio (selênio), vitamina d,
acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio, aromatizantes,

7 educorantes artificiais ciclomato de sódio, aspartame, sacarina sódica e PCT/12G 160acessulfame de potássio e corantes vermelho bordeaux s e azul brilhante fcf.
contém fenilalanina. sabores variados. embalagem de 12g

GELATINA EM PÓ: Gelatina em pó, preparada com ingredientes limpos, de
1 qualidade, pó fino; cor, cheiro e sabor característicos; ausência de sujidades,

72 —|parasitas; embalagem plástica atóxica de 1 kg. sabores variados de framboesa, PCT/ 1 KG 240
morango, uva e limão. boa qualidade

CARNES - FRIOS

o OFRANGO CAIPIRA: unidade do produto (em média + ou — 2,5 kg) Com pés,
pescoço e miúdos Aves criadas livres de gaiolas com acesso ao campo.
Garantia de Bem-Estar Animal. Livre de antibióticos e aditivos Ração 100%

73 —|vegetal. Seguindo rigorosamente as legislações, regulamentações e normas do UND 3.200
Ministério da Agricultura. Validade mínima de 3 meses.
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74

ALMÔNDEGA:;: Mista de carne bovina e fi ango moída assada ou cozida,
congelada individualmente (IQF), pesando de 17 a 25 g por unidade.
Embalagem primária:
sacos de polietileno atóxico apropriado para contato direto com o alimento,
corretamente lacrado, sem perfurações ou vazamentos, resistente ao transporte
e armazenamento, pacotes pesando aproximadamente 2 kg.

PCT 2KG 1.600

TS

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PCT 1 KG: Carne de frango de
primeira qualidade, limpa, sem ossos, Congelada em bandeja, á 12 graus
célsius (-), isentas 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.
Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e lacradas. Validade mínima de 3 meses.

KG 5.600

76

FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE: Semi-processado,
congelado, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente
atóxico, sem tempero, de primeira qualidade. 2,5 KG APROXIMADAMENTE
Validade mínima de 3 meses.

UND 4.800

77

CORAÇÃO DE FRANGO PCT 1 KG: Coração de frango de primerira
qualidada, limpo embalados à vácuo, Congelado em bandeja á 12 graus
célsius (-), isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam
impróprios ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas), inspecionados pelo ministério da agricultura.
Acomodados em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.
Validade mínima de 3 meses.

KG 3.200

78 LINGUIÇA: Gomo mista PC 5 KG PCT/5 KG 320

79

ASA DE FRANGO PCT 1 KG: Asa de frango de primerira qualidada, limpa
embaladas à vácuo, congeladas em bandeja á 12 graus célsius (-), isentas 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. Acomodadas em
perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. Validade mínima de 3

meses.

KG 2.400
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80

FILEZINHO DE FRANGO CONGELADO FCT 1 KG: Carne de Mango
de primeira qualidade, limpa, sem ossos, embaladas à vácuo, congeladas á 12
graus célsius (-), isentas 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. Acomodadas em perfeitas condições estruturais, padronizadas e
lacradas. Validade mínima de 3 meses.

KG 4.000

81

PESCADO PEIXE: CARANHA/ TAMBAQUI; isento de escamas e Couro,
espinhas, nadadeiras, cabeça e vísceras;sem aditivos ou conservantes;
congelado a -18º c, mantido no resfriamento em 10º c no freezer. Aspecto:
próprio da espécie; cor: pópria da espécie sem manchas esverdeadas ou
pardacentas

KG 2.400

82

FILÉ DE PEIXE CONGELADO DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DA LEGISLAÇÃO; - com peso entre 80g e 120g; -
com coloração e odor característicos;- livre de manchas; - com textura não
amolecido e não pegajosa; - sem espinho;- sem pele; - embalagem primária de
O1Kkg e embalagem secundária de 05kg; - deverá constar na embalagem: dados
de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, carimbo do sif, sim

KG 1.600

83

CARNE BOVINA DE PRIMEIRA: magra, excelente qualidade, em cortes
padronizados de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem
extensão de partes não cotadas requeridos pelo pedido de entrega. Deve ser de
origem certificada, o frigorífico deve ter política de análises periódicas, o abate
deve ser acompanhado por médico veterinário e possuir a certificação do IMA
ou SIF. A carne deve estar limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelancas
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro
e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura.
Validade mínima de 3 meses.

KG 4.800
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84

CARNE BOVINA DE SEGUNDA: magra, excelente qualidade, em cortes
padronizados de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem
extensão de partes não cotadas requeridos pelo pedido de entrega. Deve ser de
origem certificada, o frigorífico deve ter política de análises periódicas, o abate
deve ser acompanhado por médico veterinário e possuir a certificação do IMA
ou SIF. A carne deve estar limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelancas
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro
e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de Agricultura.

KG 4.000

85

CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA: (cochão duro), magra, excelente
qualidade, embalada a vácuo. Deve ser de origem certificada, o frigorífico
deve ter política de análises periódicas, o abate deve ser acompanhado por
médico veterinário e possuir a certificação do IMA ou SIF. A carne deve estar
limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelancas apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de estar
congelada sob a temperatura de -10 a -25ºC, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura. Deve costar na embalagem todos os
dizeres obrigatórios.

KG 2.400

86

CARNE BOVINA MÚSCULO PICADA EM CUBOS CONGELADA:
magra, excelente qualidade, embalada a vácuo. Deve ser de origem certificada,
o frigorífico deve ter política de análises periódicas, o abate deve ser
acompanhado por médico veterinário e possuir a certificação do IMA ou SIF.
A carne deve estar limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelancas
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro
e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração, deve ser apresentada em cubos de aproximadamente 3x3cm,
congelada sob a temperatura de -10 a -25ºC, de acordo com a legislação
sanitária e Ministério de Agricultura. Deve costar na embalagem todos os
dizeres obrigatórios.

KG 4.000
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87

CARNE SUÍNA DE PRIMEIRA EMBALADA A VÁCUO RESFRIADA:
Pernil dianteiro sem osso, magra, excelente qualidade, em cortes padronizados
de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão de partes
não cotadas requeridos pelo pedido de entrega. Deve ser de origem certificada,
o frigorífico deve ter política de análises periódicas, o abate deve ser
acompanhado por médico veterinário e possuir a certificação do IMA ou SIF.
A carne deve estar limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelancas
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro
e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração, deve estar embalada à vácuo, na embalagem deve constar todos os
dizeres obrigatórios, de acordo com a legislação sanitária e Ministério de
Agricultura.

KG 3.200

88

IOGURTE POLPA DE FRUTA ZERO LACTOSE: 1º? qualidade, sem
adulterações físicas, químicas e microbiológicas ou congelamento e
descongelamento, deverá constar a data da fabricação e manipulação, validade
e número do lote. Possuir a certificação do IMA ou SIF. Embalagem de garrafa
plástica de 170 g

1.600

89

IOGURTE POLPA DE FRUTA ZERO AÇÚCAR: vários sabores,
embalagem de garrafa plástica contendo 850 g. 1º qualidade, sem adulterações
físicas, químicas e microbiológicas ou congelamento e descongelamento, sem
separação de soro, deverá constar a data da fabricação e manipulação, validade
e número do lote. Possuir a certificação do IMA ou SIF.

3.200

90

IOGURTE POLPA DE FRUTA, vários sabores, embalagem 1000 ml 1º

qualidade, sem adulterações físicas, químicas e microbiológicas ou
congelamento e descongelamento, sem separação de soro, deverá constar a data
da fabricação e manipulação, validade e número do lote. Possuir a certificação
do IMA ou SIF.

PCT/ 1000
ML 8.000

91

BEBIDA LÁCTEA: Fermentada com plpa de fruta embalagem CX 1 1 deverá
constar a data da fabricação e manipulação, validade e número do lote. eX/1L 16.000

92

CARNE DE SOL: Apresentar-se com especto e sabor proprio; sem manchas
esverdeadas; livre de parasitas KG 2.400
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CARNE DE FÍGADO PCT 1 KG: F ígado deve apresentar se com aspecto
próprio; não amolecida e nem pegajosa; com cor; cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de parasitas.embalados à vácuo , congelados á 12
graus célsius

KG 2.400

94

FRUTAS E VERDURAS

e“ABACATE: Produto in natura” sem ferimentos ou
defeitos, destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grauideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, as frutas deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 5.600

95

ABACAXI: Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado ao
consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não
venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá estar
danificado por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e
doenças que afetem suas características. Não conter substância terrosa,
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às características
microbiológicas, as frutas deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela
ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

12.000

Rua Nicolau lunaderlli, Centro -S/N, CEP-68567-000 Distrito de Casa de Tábua



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ 18.254.512/0001-40

ABOBORA IN NATURA: Produto “in natura” destinado ao consumo,
procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha
comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá está
danificados por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e

9% doenças que afetem suas características. Não conter substância terrosa, KG
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas, deverão
obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar
o peso na embalagem.

8.000

ABOBRINHA IN NATURA: Produto “in natura” destinado ao consumo,
procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha
comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá está
danificados por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e

97 doenças que afetem suas características. Não conter substância terrosa, KG
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas, deverão
obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar
o peso na embalagem.

9.600

ABÓBORA MORANGA: Produto “in natura” destinado ao consumo,
procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha
comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá está
danificados por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e

98 doenças que afetem suas características. Não conter substância terrosa, KG
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

4.000
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qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. O
produto deve ser entregue em ótimas condições de utilização. Unidade grande
(“pé”) contendo de 500g a 600g.

PÉ 4.000

100

ALHO: Cor branco/creme, isentos de
odores e/ou sabores estranhos sem defeitos graves, rachaduras, perfurações,
cortes e dentes chochos ou brotados(podridão, murchos e com ausência de
pedúnculo, mofo ou deformados) O produto deve ser entregue em ótimas
condições de utilização.

KG 800

101

BANANA DA TERRA :Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos,
destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 8.000

102

BANANA MAÇÃ IN NATURA: Produto “in natura” sem ferimentos ou
defeitos, destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grauideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 4.800
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BANANA NANICA IN NATURA: Produto “in natura” sem ferimentos ou
defeitos, destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau
ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,

103 |mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter KG
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

4.000

BANANA PRATA IN NATURA :Produto “in natura” sem ferimentos ou
defeitos, destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau
ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

104 KG 16.000

BATATA-DOCE IN NATURA Firme e compacta, devendo ser graúda,
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às

105|características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem

KG 8.000

BATATA-INGLESA IN NATURA : Firme e compacta, devendo ser graúda,
isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às

106 |características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos KG
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

8.000

BETERRABA IN NATURA: Firme e compacta, devendo ser graúda, isenta
de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às

107 |características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos KG
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem

8.000
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108

CENOURA IN NATURA : Firme é compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA.
O produto deverá apresentar o peso na embalagem

KG 8.000

109

CEBOLA BRANCA: Firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de
enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características
microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA.
O produto deverá apresentar o peso na embalagem

KG 6.400

110

CHEIRO VERDE- MOLHO: Cheiro verde (50% cebolinha verde, 50%
salsa), cru 1º qualidade, cor e formação uniformes, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado em caixa própria
Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões
estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem

MAÇO 8.000

111

QUIABO IN NATURA: Padronizado, fresco, inteiro e livre de substância
terrosa, sujidade ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, parasitas,
larvas e insetos. Não apresentar ainda odor, sabor estranho. Entregar no local
requisitado em ponto de maturação adequado para o consumo.

KG 8.000

112

CHUCHU IN NATURA :Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos,
destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

KG 8.000

113

COUVE : Couve manteiga, fresca, de primeira, viçosa, tamanho e coloração
uniforme, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material
terroso, umidade externa anormal, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
ou larvas, sem danos físicos ou mecânicos decorrentes de manuseio e
transporte. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos
padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem.

MAÇO 8.000
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LARANJA : Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado ao
consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que
não venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não
poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por
insetos e doenças que afetem suas características. Não conter substância
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

114 KG 24.000

LIMÃO IN NATURA TIPO TAITI :Produto “in natura” sem ferimentos ou
defeitos, destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau
ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter KG
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

115 4.000

MAÇÃ NACIONAL : Fresca, frutos com 60 a 70% de maturação
climatizada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e
maturação mediana, livre de resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades,

116 parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos KG
oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

4.000

MAMÃO IN NATURA :Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos,
destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter
substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

117 KG 8.000
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118

MANDIOCA DESCASCADA: 1º qualidade, vu e formação uniformes, com
polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. . O produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas
características. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer
aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso
na embalagem.

KG 8.000

119

MELÃO :1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado
em caixa própria. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer
aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso
na embalagem.

KG 8.000

120

MANGA :1*º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado
em caixa própria. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer
aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso
na embalagem.

KG 5.600

121

MAXIXE - :1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e
firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do man. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.useio e
transporte. embalado em caixa própria

KG 4.000

122

MILHO VERDE: Milho verde in natura. Apresentação: espiga, com
coloração dos grãos amarelos forte, com grãos inteiros, sem podridão e sem
fungos. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos
padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem.

KG 8.000

123

MELANCIA IN NATURA :Fresca, frutos com 60 a 70% de maturação
climatizada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração
uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e
maturação mediana, livre de resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características microbiológicas,
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

UND 16.000

124

PEPINO :1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado
em caixa própria. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer
aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso
na embalagem.

KG 12.000
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JILÓ;: 1º qualidade, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. embalado em

125 caixa própria. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos KG 4.000padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem.

PIMENTÃO IN NATURA- Tamanho médio, com características íntegras e
de primeira qualidade, limpo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer

126 lesões de origem física, mecânica ou biológica, oriundos do manuseio e KG 2.400
transporte. Quanto às características microbiológicas, deverão obedecer aos
padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na
embalagem.

POLPA DE FRUTAS — CAJÁ: 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não alcóolico,
não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer
natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração,127 Í i ,entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser
de lkg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de validade de no
mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

KG 16.000

POLPA DE FRUTAS — CAJÚ: 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não alcóolico,
não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer

128 natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, KG 16.000
entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser
de l1kg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de validade de no
mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

POLPA DE FRUTAS - MARACUJÁ : 1º qualidade, produto obtido a partir
de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não
acoolico, não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de

129|qualquer natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob KG 12.000
refrigeração, entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a
embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de
validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

POLPA DE FRUTAS -—- TAMARINDO: 1º qualidade, produto obtido a
partir de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não
acoolico, não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de
qualquer natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob

130 refrigeração, entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a KG 4,800
embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de
validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.
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131

POLPA DE FRUTAS -ABACAXI : 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico,
não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer
natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração,
entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser
de lkg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de validade de no
mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

KG 4.800

152

POLPA DE FRUTAS -AÇAI: 1º qualidade, produto obtido a partir de frutas,
conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico, não
contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza.
o produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, entregue nas
datas agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser de lkg,
rotulada conforme legislação vigente e prazo de validade de no mínimo 03
meses a contar da data de entrega.

KG 4,800

133

POLPA DE FRUTAS -CUPUAÇU: 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico,
não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer
natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração,
entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser
de lkg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de validade de no
mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

KG 4.800

134

POLPA DE FRUTAS -GRAVIOLA: 1º qualidade, produto obtido a partir de
frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não acoolico,
não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer
natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração,
entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a embalagem deverá ser
de lkg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de validade de no
mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

KG 8.000

135

POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA: 1º qualidade, produto obtido a
partir de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não
acoolico, não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de
qualquer natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob
refrigeração, entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a
embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de
validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

KG 8.000
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POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA: 1º qualidade, produto obtido a
partir de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não
acoolico, não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de
qualquer natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob

136 refrigeração, entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a KG
embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de
validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

8.000

POLPA DE FRUTAS SABOR MANGA: 1º qualidade, produto obtido a
partir de frutas, conteúdo líquido pasteurizado, produto não fermentado, não
acoolico, não contém glútem e sem conservantes químicos ou aditivos de
qualquer natureza. o produto deverá ser congelado e transportado sob

137 refrigeração, entregue nas datas agendadas nas unidades atendidas. a KG
embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente e prazo de
validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega.

8.000

REPOLHO BRANCO: Produto “in natura” destinado ao consumo,
procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e
sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que não venha
comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não poderá está
danificados por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por insetos e

138 |doenças que afetem suas características. Não conter substância terrosa, KG
sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à superfície da
casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos.
Tamanho médio e uniforme. Quanto às características microbiológicas, as
verduras deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto
deverá apresentar o peso na embalagem.

16.000

OVOS DE GALINHA: Branco; tipo extra. frescos, selecionados ,em
embalagem atóxica, isento de rachaduras, estufamento e sujidades.possuir

139 registro nos órgãos de inspeção sanitária armazenados em caixas de papelão CUBA
com 200 unidades divididos em 10 cartelas e cada cartela com 20 unidades de
OVOS.

2.000
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TANGERINA: Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos, destinado ao
consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no tamanho,
aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação que
não venha comprometer a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O produto não
poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou por

140 insetos e doenças que afetem suas características. Não conter substância KG
terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à
superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

8.000

TOMATE IN NATURA : Produto “in natura” sem ferimentos ou defeitos,
destinado ao consumo, procedente de planta sadia, ter atingido o grau ideal no
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de
maturação que não venha comprometer a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O
produto não poderá estar danificado por quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou por insetos e doenças que afetem suas características. Não conter KG

substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes
à superfície da casca, estarem isentos de aroma e sabor estranhos. Quanto às
características microbiológicas, deverão obedecer aos padrões estabelecidos
pela ANVISA. O produto deverá apresentar o peso na embalagem.

141 8.000

OVO DE GALINHA VERMELHO: Fresco, com aspecto, cor e cheiro e
sabor próprio, tamanho e coloração niformes, isento de parasitas e fungos,

142 material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do DUZIA
manuseio e transporte, acondicionado em embalagem apropriada.

1.600

PIMENTA DE CHEIRO: Pimenta de cheiro, In Natura, 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

143 |sujidades, parasitas e larva. Quanto às características microbiológicas, KG
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

240

CARÁ CRU: Firme e compacto, devendo ser graúdo, isento de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Quanto às características microbiológicas,

144 |deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá KG

apresentar o peso na embalagem.
8.000
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VAGEM: Aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração
niformes, isento de parasitas e fungos, material terroso e sujidades, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em

145  |embalagem apropriada. Quanto às características microbiológicas, deverão KG 5.600
obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA. O produto deverá
apresentar o peso na embalagem.

ITENS DE PADARIA

Pão de forma- Fresco- de boa qualidade, para sanduíche, pacote de 500g,
macio, sem presença de sujidades. Embalagem plástica atóxica, com

146 identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, PCT/500G 8.000
fabricante, data de fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. O pão
deverá estar fresco (novo) no ato da entrega.
Pão doce tipo Hot Dog- Pão doce para cachorro quente, tipo mini pão,
acondicionamento em embalagens plásticas transparentes com 10 unidades.

147 |Não é permitido em hipótese alguma o armazenamento e transporte do mesmo PCT 32.000
em caixas de papelão. O pão deverá estar fresco (novo) no ato da entrega.

Pão Francês 25g- Pão de sal de 25g,tipo mini-pão, acondicionamento em
embalagens plásticas transparentes Não é permitido em hipótese alguma o

148 |armazenamento e transporte do mesmo em caixas de papelão. O pão deverá
estar fresco (novo) no ato da entrega.

UND 24.000

Pão: Mine pão tipo bisnaga, corte horizontal na superfície da casca, casca
partida, miolo branco e macio, massa de farinha de trigo, sal açucar,o emulsificante e amido, sem conservantes, embalagem apropriada, tipo saco

FOTISDOA 6.00
plastico, atoxico.
PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN: Isento de glúten, lactose, ovo e leite.

150 |tartárico. PCT 300g PCT / 300g 400

151 PÃO DE CAHORRO QUENTE: Unidade de 50 g No 32.000
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ANEXO III
PLANILHA DESCRITIVA

LOTES-: ESCOLAS KM E QUANTIDADES DE ALUNOS NO ANO
DE 2021

LOTE ESCOLAS LOCALIDADE KM/|TOTAL DE
LOTE|ALUNOS 2021

E.M.E.LF MARCELO DEL SANT AGROVILA 55 232
CRECHE MUNICIPAL KASSYA Mº R D G CASA DE TABUA 0 411

E.M.E.1.F JACINTA PIRES CASA DE TABUA o 945

E.M.E.LF DIVINA GRAÇA RIO PRETO 60 26

E.M.E.L.F BOM JESUS II NOVO MUNDO 30 224

DISTRITO- DE|EM.E.LF CODESPAR NICOBRAM 60 132
CASA DE YT12
TABUA E.M.E.LF FREI HENRIQUE SERRA AZUL GLEBA 20|100 116

E.M.E.LF ULISSES GUIMARAES SERRA AZUL 158 80

E.M.E.L.F ROMUALDO AZEVEDO SERRA AZUL GLEBA 22|120 67

E.M.E.L.F IURY DE OLIVEIRA CASA DE TABUA 0 374

E.M.E.LF CRIANÇA FELIZ COLÔNIA FUTURA 120 105

E.M.E.LF CLEUFES GUERREIRO DE NOVO HORIZONTE 45 132
CASTRO
E.M.E.L.F LEONETE MENDES SANTA MARIA DAS B. 0 303

E.E.E.F.M. CASTRO ALVES SANTA MARIA DAS B. fo 800
SANTA

MARIA DAS|EME.LF CAPRI FAZENDA JAÚ 45 75 1829BARREIRAS-SEDE E.M.E.LF DOM SEBASTIÃO THOMAS NOVA ESPERANÇA 75 215

E.M.E.L.F JOSÉ DE ALENCAR SÃO JOÃO BATISTA 20 151

E.M.E.1.F VIRGÍNIO REIS VILA PROGRESSO 40 153
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