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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Oficio N. ° 	/2020 

Ofício n° 
Exmo. Sr. José Ribamar Ferreira Lima 
DD. Prefeito, 
Em mãos 
Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Senhor Prefeito, 

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar providências na 

realização de procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios, materiais para 

copa e cozinha, produtos de higiene e limpeza. 

A aquisição de material de limpeza e Gêneros Alimentícios e copa e cozinha destina-

se a suprir as necessidades desta secretaria, e dessa forma atender as demandas dos 

setores da mesma, assegurando bom andamento das atividades administrativas. 

Segue em anexo a planilha. 

Sem mais para o momento, subscrevo — me. 

Goianésia do Pará, 22 de janeiro de 2020 

Sec. Municipa 	mbiente 
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Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

ÓRGÃO : 50 Fundo Mun.de Meio Ambiente e Saneamento 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 35 Sec.Mun.de Meio Ambiente e Saneamento 

A(o) Fundo Mun.de Meio Ambiente e Saneamento torna pública sua intenção de realizar Registro de Preços objetivando a 
GENEROS ALIMENTICIOS / COPA E COZINHA / LIMPEZA E HIGIENE. 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 

010650 GUARDANAPO DE PAPEL: 	 50,0000 PACC-)r  

Especificação: Pacote com 50 folhas, 22cm x 22 cm. 

010667 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) INOX: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro; ampola de vátr jato automático 
(por pressão); revestimento externo em aço inox. 

 

010656 BANDEJA EM PLÁSTICO G: 

Especificação: Bandeja plástica, em polipropileno, cor variada, medindo 45cm x 1Th. 

010669 GARRAFA TÉRMICA 5L: 

5,0000 UNIDADE 

 

5,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adaptase a multiplicidade de usos, corpo 
termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma dpoliuretano, 
grande resistência ao uso, impactos e quedas, com copo para bebop' removível 
que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de grande resistência, 
material atóxico e reciclável. dimensões ( cxlxa): 20x20x31 cm. P3D : 0,68 kg. 

010686 LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL M: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), supfácie lisa. 
Pulverizada internamente com pó de amido, não esterilizada, ambista. 

010694 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 2L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Pote, plástico, tampa rosqueável, transparente, pode ser utilizadem freezer, 
geladeira e microondas, livres de bpa, capacidade de 2 Litros. 

010697 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35CM X 45CM: 	 50,0000 PACOTE  

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010706 REGULADOR DE GAS: 	 5,0000 K I T  

Especificação: Kit de instalação de gás de cozinha para botijão 13kg compostoOdEmangueira de 
no mínimo 1,25m, 02 abraçadeiras, 01 regulador de pressão com regtro borboleta, 
homologados e aprovados pelo INME IRO e pela ABNT. 

010713 COPO DESCARTÁVEL 50ML: 	 50,0000 PACOTE  

Especificação: Capacidade 50m1 pacote com 100 unidades. 

010718 MARMITEX N°08: 
	

10,0000 PACOTE  

Especificação: Marmitex de alumínio com capacidade de 850m1 com tampa de cartãcmtvizado. 
Caixa com 100 unidades. 

010719 COPO DESCARTÁVEL (200ML): 
	

50,0000 PACOTE 

Especificação: capacidade 200m1, pacote com 100 unidades. 

010651 PANELA DE PRESSAO 10L. 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 10 L, caraásiacas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010652 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA P: 5,0000 UNIDADE 
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Código Descrição 
	

Quant Unidade 

Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0,6mm e diâmetro 30cm. Sita ao modelo 
proposto. 

010653 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA G: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0,6mm e diâmetro 40cm. Sita ao modelo 
proposto. 

010655 BANDEJA EM PLASTICO M: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja plástica empilhável e encaixável, em polipropileno, cor vida, medindo 
32cm x 23cm. 

010657 CAIXA DE ISOPOR 80L: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta derdade (EPS) e 
com capacidade para 80 litros. 

010658 CAIXA DE ISOPOR 120L: 
	

5,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 120 litros. 

010659 CAIXA DE ISOPOR 160L . 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta derdade (EPS) e 
com capacidade para 160 litros. 

010660 CAIXA DE ISOPOR 180L. 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 180 litros. 

010661 CAIXA TÉRMICA 32L: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica, capacidade 32 L, fabricada em polietileno de altorripacto possui 
isolamento térmico em espuma de poliuretano, com tampa com alça. 

010662 CAIXA PLÁSTICA AGRICOLA: 

Especificação: Caixa plástica agrícola hortifruti 24cm x 40 cm x 60cm material polietileno de alta 
densidade, laterais e fundo vazados, espaço para gravação de marcaos 4 lados, 
empilhável, com ombreiras, colunas e fundo internos arredondadosfundo com 
círculos para não danificar os alimentos. 

5 ,0000 UNIDADE 

010664 CANECAO EM ALUMÍNIO 2L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 2L, caneca de metalmaterial 
alumínio, uso copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

010665 CANECAO EM ALUMÍNIO 4,5L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 4,5L, caneca de met material 
alumínio, uso copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

010666 GARRAFA TÉRMICA 1L (TAMPA ROSCÁVEL). 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,0 litro; ampola de vidç roscável; 
revestimento externo plástico resistente. 

010668  GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA  DE PRESSÃO) PLÁSTICO: 5,0000 UNIDADE 
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Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro; ampola de viu jato automático 
(por pressão); revestimento externo em plástico resistente. 

010670 COADOR DE CAFÉ G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Coador de café de flanela, cabo de madeira, tamanho "G' (aprox. Sitros). 
Estrutura: arame galvanizado n° 14, cabo de madeira em eucalliatine(ada, lixada 
e polida) 

010671 COLHER DE MESA EM AÇO INOX: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arreahdadas, 
proporcionando maior conforto no uso, totalmente feita de açoPitipPia para uso 
diário combina com qualquer ambiente. 

010672 COLHER DE PAU: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Colher pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 42 cm. 

010673 COLHER PARA SERVIR G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Colheres de alumínio Fundido em coquilha, medindo 32cm. 

010674 CONCHA PARA SERVIR G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Concha de alumínio Fundido em coquilha funda, medindo 30cm. 

010675 COPO DE VIDRO 200ML: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Copo de vidro tipo americano simples 200 ml. 

010676 COPO DE VIDRO 340ML: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Copo de vidro liso, tipo long drink, capacidade 340 ml, transperenincolor. 

010680 FACA DE COZINHA DE INOX C/ CABO DE PLÁSTICO PRETO N"7: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Com lâmina de aço inoxidável desbastado. Cabo anatômico e ted3urgue facilita 
o manuseio e evita que a mão escorregue, oferecendo mais confodcsegurança na 
hora do corte. 

010681 FACA DE MESA EM AÇO INOX 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Faca com lâmina temperada, que garante maior durabilidade ne torté e maior 
resistência à corrosão, e por sua característica de temperabiledaVotalmente feita 
de aço inox, altamente durável, mantém suas características oegip preservando a 
beleza, a higiene e a durabilidade do material. 

010682 GARFO DE MESA EM AÇO INOX: 
	

30,0000 UNIDADE 

Especificação: Garfo com dentes polidos na parte interna, para proporcionar oteiterto no uso, 
com formato apropriado para a boca e bordas arredondada. Totalrfteitth de aço 
inox, mantém suas características originais, preservando a beleza, a higiene e a 
durabilidade do material. Próprio para uso diário. 

010683 JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2 L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material vidro, capacidade 2 I, modelo com alça, caractaiás adicionais lisa, 
transmitância transparente. 

010684 JARRA PASTICA 2L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 2 L, modelo com tampa, cor inflar, aplicação 
água 

010685 JARRA PLÁSTICA 5L. 	 10,0000 UNIDADE 
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Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 5 L, modelo com tampa, cor kolor, aplicação 
água 

010687 PANELA (CALDEIRÃO) 12L: 

Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 12L, características adicábnfundo triplo/com 
alças e tampa, tipo caldeirão. 

5,0000 UNIDADE 

010688 PANELA (CALDEIRÃO) 08L: 
Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 08L, características adicábrifundo triplo/com 

alças e tampa, tipo caldeirão. 

5,0000 UNIDADE 

010689 PANELA DE PRESSÃO 07L: 
Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 07 L, caras ficas adicionais 

tampa com sistema de fechamento externo. 

5,0000 UNIDADE 

010692 PILÃO C/ SOCADOR DE TEMPERO: 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Pilão Alumínio Fundido para Tempero, com socador. 

010693 PORTA TALHERES 6 DIVISORIAS: 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Porta talher, plástico (acrílico), gaveta, mínimo 6 divisões, emergem 1 unidade. 

010695 PRATO DE MESA RASO (VIDRO): 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Prato de mesa raso- Prato de mesa raso, em vidro, autbrilho, sem aba, sem metais 
pesados, de maior resistência a impacto, que não infiltra água, re sistente a 
detergentes no processo de limpeza, resistente ao risco, resistent e a variações 
bruscas de temperatura, e que conserve o calor do alimento. Conan221e dimensão. 
Peso aproximado: 490 g. Pode ser lavado na máquina de lavar louça. 

010696 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10CM X 20CM: 
Especificação: Pacote com 1Kg. 

50,0000 PACOTE 

010698 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM: 

Especificação: Pacote com 1Kg. 

50,0000 PACOTE  

010699 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 90CM X 100CM: 	 50,0000 PACOTE  

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010700 SACO DE RÁFIA/FIBRA 60KG: 
	 UNIDADE  

Especificação: Saco de ráfia novo (fibra reforçada, capacidade 60kg) 

010701 TÁBUA PARA CORTE DE CARNE: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Construídas em polipropileno; antiderrapante; bordas arredondadnres variadas, 
fácil higienização e resistente a produtos químicos. Com  furo payendurar; altura 
50cm, largura 30cm e espessura 1,5cm. 

010705 BACIA PLÁSTICA 10L: 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Bacia Plástica Redonda 10L c/tampa. 

010707 XÍCARA SEM PIRES 200ML: 
	

15,0000 UNIDADE 

Especificação: Xícara, material cerâmica, tipo chá, capacidade 200 ml. 

010708 XÍCARA COM PIRES 75ML: 
	

15,0000 UNIDADE 

Especificação: Xícara com pires, material cerâmica, tipo café, capacidade 75m1. 

010714 PRATO RASO DESCARTÁVEL: 
	

50,0000 PACOTE 

Especificação: diâmetro 210mm pct c/10 unidades. 

010715 COLHER DESCARTÁVEL: 
	 50,0000 PACOTE 
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Quant Unidade 

Especificação: plástico transparente, pct 	50 unid. 

010716 GARFO DESCARTÁVEL: 	 50,0000 PACOTE 

Especificação: Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010717 FACA DESCARTÁVEL: 
	 50,0000 PACOTE 

Especificação: Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010677 ESCORREDOR ALUMÍNIO N°35: 
Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumíniem alumínio polido; tipo tacho; 

com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo napissura de 2mm; 
(tolerância entre 5 e 10%). Item 15.2 escorredor tamanho no 35, com capacidade 
aprox. Para 9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de diâcneEscorredor 
para arroz, macarrão e afins, em alumínio em alumínio polido; tipo tacho; com pé e 
asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo na espessura ch 2mm; (tolerância 
entre 5 e 10%). Item 15.2 escorredor tamanho no 35, com capacidade aprox. Para 
9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de diâmetro. 

50000 UNIDADE 

010678 ESCORREDOR ALUMÍNIO N°45: 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumíniem alumínio polido; tipo tacho; 
com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo napessura de 2mm; 
(tolerância entre 5 e 10%) item 15.1 - escorredor tamanho n° 45, com capacidade 
aprox. Para 20 litros, medindo altura 190mm; diâmetro de 450mm. 

010709 CANECA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Comporta 300 ml, produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor vde. 

010710 PRATO PLÁSTICO PADRÃO FNDE: 	 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Comporta 600 ml, produzido em polipropileno virgem atóxico. Cor vde. 

010646 CUSCUZEIRA G: 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Cuscuzeira tamanho grande nr 30- padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxadoredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a Iimpezal9 Litros 

010691 PEGADOR DE ALIMENTOS: 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Pegador para massas em aço inox 35cm. 

010711 CUMBUCA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Comporta 450 ml, produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor vde. 

010712 COLHER PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Padrão FNDE. Produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor verde. 

010654 BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR G: 
	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja grande em inox formato retangular, medindo aprox. 48crrrateprimento e 
32cm de largura. 

10,0000 UNIDADE 010663 PANELA (CALDEIRÃO) 60L: 
Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 60L, características adicáisi fundo triplo/com 

alças e tampa, tipo caldeirão. 

010679 ESCUMADEIRA PARA SERVIR G: 
Especificação: Escumadeira de alumínio Fundido em coquilha, medindo 30cm. 

5,0000 UNIDADE 

010703 PANELA (CALDEIRÃO) 40L: 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 40L, características adicáisi fundo triplo/com 
alças e tampa, tipo caldeirão. 

010704 PANELA (CALDEIRÃO) 271.: 	 5,0000 UNIDADE 
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Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 27L, características adi 	fundo triplo/com 
alças e tampa, tipo caldeirão. 

010702 TACHO EM ALUMÍNIO C/ TAMPA: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: cap. 20L, com alças do mesmo material. 

010690 PANELA DE PRESSÃO 4,5L: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 4,5 L, carecitticas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

• 010647 CUSCUZEIRA P 

Especificação: Cuscuzeira tamanho pequena nr 20 padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxactoredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpeza3,5 Litros 

5,0000 UNIDADE 

010648 GARRAFA TÉRMINCA PLÁSTICA 9L: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica capacidade 9 litros- botijão - com torneira, tampa de rosca com bocal 
largo, pés retráteis. 

010851 AGUA SANITÁRIA: 	 20,0000 CAIXA  

Especificação: Composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, Glote, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Tipo coam, em 
embalagem plástica de 1.000m1. Caixa c/ 12 unid. 

010909 ÁLCOOL LÍQUIDO: 	 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Álcool etílico hidratado para uso doméstico46° INPM, com registro do responsável 
químico, registro no Inmetro, com data de envasamento, n° de lotee validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio. FrascoásItico de 1000 
ml. 

411 	  
010853 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL P: 	 20,0000 CAIXA  

Especificação: embalagem de 500 ml, diversos aromas, concentrado e perfumado. Detante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizaste e perfumada. 
Cx c/ 12 und. 

010854 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL M: 	 20.0000 CAI" 

Especificação: embalagem de 1 litro, diversos aromas, concentrado e perfumadosiDirtante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizaste e perfumada. 
Cx c/ 12 unds. 

010856 ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITÁRIO: 
	 20,0000 uNID"I'l 

Especificação: tipo bola com suporte. Vassoura sanitária com cerdas lisas e fobnanatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo e cepa de plástico. Durável e higithai. 

010857 ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA: 	 5,0000 CAI" 

Especificação: para limpeza geral, dupla face, confeccionada em manta não tecidcde fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com mine• abrasivo e 
aderida à espuma de poliuretano com bactericida, nas medidas 110norY6 mm x 20 
mm. Caixa com 60 Unid. 
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010860 ISQUEIRO' 	 5.0000 

Especificação: corpo revestido em plástico, acende aproximadamente 3000 vezes, tr O selo de 
aprovação do INMETRO, movido a gás, cores diversas. Carteia drIsidáslÊs. 

010861 LIMPA ALUMÍNIO: 	 10,0000 -"KA 

Especificação: Para limpeza e clareamento de peças em alumínio, em embalagemtiçaásie 500 ml. 
À base de ácido alquil. caixa c/ 24 unid. 

010863 MANGUEIRA PARA JARDIM: 

• 

	

	 Especificação: material resistente, reforço com fio de poliéster, flexível, mddin30 metros 

010864 PÁ P/ LIXO PEQUENA: 

10,0000 UNIDADE 

10,0000 UNIDADE 

Especificação: cabo em madeira, com no mínimo 60 cm. Em plástico resistente abe ate madeira 

010866 PANO DE CHÃO. 	 30,0000 UNIDADE 

Especificação: em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dinzeriskproximadas 
de 50x80 cm. 

010867 PANO DE PRATO: 	 20,0000 UNIDADE  

Especificação: para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores das, medindo 
40x66cm. 

010869 PAPEL TOALHA: 
	

10,0000 PACOTE  

Especificação: folha simples branca intercalada, macia e absorvente, 100 % fibeálósica. Pacote 
2 rolos, com 60 folhas cada de 22cm x 20cm. 

010870 PEDRA SANITÁRIA: 	 80,0000 UNIDADE  

Especificação: bacteriostática pedra com suporte. Composto por paradiclorobenzeágua, carbono 
de sódio, paraformadeildo, fragrância, unid. 30g. 

010871 RODO PEQUENO: 	 30,0000 UNIDADE  

Especificação: Rodo de Madeira 40cm com Cabo de Madeira 120cm 

010872 RODO GRANDE 	 30,0000 umr)^01  

Especificação: Rodo de Madeira 60cm com Cabo de Madeira 120cm 

010874 SABÃO EM Pb 	 30,0000 CAIXA  

Especificação com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 5001pixa com 24 
unidades. 

010873 SABAO EM BARRA: 
	

30.0000 CAIXA  

Especificação: de 200g, glicerinado, embalado em saco plástico,caixa com 10 pacet com 05 
unidades. 

010876 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 15 LITROS. 	 100,0000 PAC°1  

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10ialarcles. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 

010877 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 30 LITROS: 	 100,0000 PACOLI 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com Ma:lerdes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/056. 
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010878 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 50 LITROS. 	 100.0000 PA` 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10 idades. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/136. 

010879 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 100 LITROS: 	 200,0000 PACOTE  

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10 idades. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 

010880 VASSOURA DE CERDAS DE NYLON: 
	

20,0000 UNIDADE 

• 	 Especificação: corpo plástico medindo 20 x 5 cm, cabo em madeira medindo 1,5m (mais 

010881 VASSOURA DE CIPO: 	 500,0000 UNIDADE 

Especificação: Vassoura, cerdas em cipó, comprimento mínimo das cerdas 20 cm,ccabl madeira 
medindo aproximadamente 1,30 m. 

010883 DETERGENTE LÍQUIDO: 	 20,0000 CAIXA  

Especificação: biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e cleanembalagem 
plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, paralteuças, caixa c/ 
24 unid. 

010884 TOALHA DE ROSTO: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: 100% algodão 

010886 ÁLCOOL ETÍLICO 70%: 	 10,0000 CAIXA  

Especificação: Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70-g1), aptação líquido. Caixa 
com 12 Unid. 

010892 LIMPA VIDRO: 
	

15,0000 UNIDADE  

Especificação: Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter 	-tripolifosfato de sódio, 
etanol 14 %, spray 500m1. 

010910 BALDE SEM TAMPA P. 	 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverps5 dáros. 

010894 BALDE SEM TAMPA M: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverpasgtáitros. 

010895 BALDE SEM TAMPA G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores divergis21áitros. 

010897 LIXEIRA PEQUENA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, sem tampa, cap. 15 litros. 

010900 LUVAS DE BORRACHA P: 	 500,0000 PAR  
Especificação.-  Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 

interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TamanItt Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010901 LUVAS DE BORRACHA M: 	 500,0000 PAR  
Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 

interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TamanNb Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010902 LUVAS DE BORRACHA G: 	 500,0000 PAR 
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Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanco Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010903 SODA CAUSTICA: 10,0000 UNIDADE 

Especificação: sólida, distribuidas em escamas, peso líquido de 950 g, concentra; mínima de 65 

010882 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR 	 10,0000 CAIXA 

Especificação: Composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e prcalene (propano, 
butano). Embalagem com 400m1 Spray. Caixa com 12 unidades. 

• 010868 PAPEL HIGIENICO: 	 50,0000 f ARDO  

Especificação: branco, folha simples, macio, neutro, picotado, não recicladop aibsorção, rolo com 
40m x10cm. Fardo com 16 Pacotes c/ 04 unid. 

010865 PALHA DE AÇO: 

Especificação: formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e iseatde sinais de 
oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbcn Fardo 14 
pacotes com 08 unidades. 

20,0000 F ARDO  

010875 SABONETE EM BARRA.  

Especificação: de 90g glicerinado e cremoso, embalagem plástica, uso adulto, fraência suave. 

5,0000 UNIDADE 

010906 ÁLCOOL EM GEL: 	 5,0000 CAIXA 

Especificação: Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, aplição limpeza, 
concentração 65"inpm, Apresentação Gel, embalagem c/ 500g. Caixaprn 12 Unid. 

010907 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO P: 

Especificação: Talado 8 Litros 

• 010855 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL G: 

Especificação: embalagem de 2 litros diversos aromas, concentrado e perfumadcsirtretante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizate e perfumada. 
Cx c/ 06 und. 

5,0000 UNIDADE 

40.0000 CAIXA 

010858 FLANELA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: tecido 100% algodão, bordas overloqueada em linhas de algodão medo aprox. 
0,40 x 0,58 cm 

010859 INSETICIDA SPRAY: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: 500m1. multi-inseticida tipo spray extermina para controle de mosquitos (inclus ive da 
dengue), moscas, baratas, formigas e aranhas, a base de água. O pr 	oduto deverá 
ter registro no ministério da saúde. 

010862 LIMPA CERAMICA E AZULEJOS: 	 15,0000 CAIXA  

Especificação: alvejante para cerâmicas, azulejos, ardósia, sanitários, embalagemie 01 litro caixa 
c/12unid. 

010911 LUSTRA MOVEIS: 	 5,0000 CAIXA 
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Especificação: a base de silicone perfume suave ação de secagem rápida frasco são de 200 ml, 
constando no rotulo o numero do lote,nome do fabncante,prazo de v alidade, caixa / 
12 unid. 

010885 TOUCA DESCARTÁVEL: 
	 PACOTE  

Especificação: Cor branca, Pacote com 100 unidades. 

010887 AVENTAL EMBORRACHADO: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Com aproximadamente 1,10 cm de alt. E 63 cm de largura 

010888 BACIA PLÁSTICA PEQUENA: 

Especificação: Bacia plástica fabricada em polipropileno de design redondo, comapacidade de 18 
litros. O produto deve atender às normas técnicas de referência n:tivas a 
fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos em vOr na data do 
edital. 

5,0000 UNIDADE 

 

010889 BACIA PLÁSTICA GRANDE 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Bacia, material plástico, 40 Litros canelada grande. 

010890 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Escova limpeza geral, nome escova para roupa características adicionais: escova 
limpeza geral, material corpo plástico, formato oval, material ceias nylon, 
comprimento 12 cm, largura 5 a 8 cm (escova p/ lavar roupas). 

010891 FÓSFORO 
	

1 0 0000 PA' 

Especificação: Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça vermelha, tipo lopefflote contendo 
10 Unid. 

010893 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: 	 10.0000 PACOTE 

Especificação: Máscara, tipo antialérgico, tipo uso descartável/único, tipoãOxatÁstico, aplicação 
em cirurgias, características adicionais gramatura 30 g/m 2, trinada de filtragem, 
formato retangular, cor branca. Pacote com 100 unid. 

010914 ALGODÃO HIDRÓFILO: 
	 5,0000 EMBALAGEM 

Especificação: Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material alvejaqtarificado, isento 
de impurezas, características adicionais enrolado em papel apropri ado, esterilidade 
não estéril, tipo embalagem embalagem individual. 500G. 

010898 LIXEIRA MÉDIA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, sem tampa, cap. 30 litros. 

010899 LIXEIRA GRANDE: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, com tampa, cap. 50 litros. 

010904 SOLUÇAO LIMPEZA MULTIUSO (DESENGORDURANTE). 
	

10.0000 CAIXA 

Especificação: Limpador Multiuso Limpeza Pesada com 500m1. Composto por Alquil Inzeno sulfonato 
de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água. 

010913 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Telado 50 Litros 

010912 ALCOOLL LIQUIDO 92,8 INPM: 
	

5,0000 CAIXA 

Especificação: Álcool etílico hidratado para uso doméstico- 92,8° INPM, com registro do responsável 
químico, registro no Inmetro, com data de envasamento, n° de lote e validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio. Frascoãstico de 1000 
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ml. Caixa com 12 unidades. 

010896 BALDE COM TAMPA G 

Especificação: Cesto plástico capacidade 100 litros com tampa. 

10,0000 UNIDADE 

010915 ODORIZADOR DE AR: 

Especificação: composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e praftene (propano, 
butano). Embalagem com 360m1 Spray. 

momo UNIDADE 

010905 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM: 5,0000 CAIXA 

Especificação: Frasco com 1 litro. Cx com 12 frascos. 

• 010908 CABO P/ RODO/VASSOURA: 

Especificação: Em madeira, aproximadamente 1,30 m. 

20,0000 UNIDADE  

010916 COPO DESCARTAVEL (50ML): 

Especificação: capacidade 50m1 pacote com 100 unidades 

50,0000 PACOTE 

010721 AÇUCAR CRISTALIZADO: 

Especificação: Sacarose de canade-açúcar, na cor branca. Pacote com 2kg. Embalagem 
confeccionada em plástico resistente, contendo dados de identifição do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e pesdíquido. Fardo 
contendo 15 unid. 

80,0000 FARDO 

010722 BISCOITO DE AGUA E SAL: 	 200,0000 l'A( ()1[  

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou embegem original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010723 BISCOITO DOCE: 	 200,0000 '1\[ : [)[[  

Especificação.' Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ouagenthabriginal 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

• 	010725 CAFÉ: 	 10,0000 CAIXA 

Especificação: Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote com 500g. O produttar dw,te de 
pureza da Associação Brasileira da Indústria do -COSIC ou apresentar laudo de 
comprovação de pureza emitido por laboratório competente. Embalagel contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade.Caixa com 20 
Pacote. 

010726 SALSICHA MISTA: 	 50,0000 'mi- "- 

Especificação: congelada, embalagem plástica transparente, atóxica não recicladaçontendo 
informações sobre o fabricante e datas de processamento e validada pacote 
deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar validade mínin23(0.6) meses a 
partir da data de entrega. 

010814 LINGUIÇA CALABRESA: 
	

20,0000 PACOTE 

Especificação: sem gordura, produto não transgênico, acondicionado em pacote dek§, embalado 
a vácuo. 

010815 LINGUIÇA TOSCANA: 	 20,0000 PACOTE 

Especificação: sem gordura, produto não transgênico, acondicionado em pacote dek§, embalado 
a vácuo. 

010728 CALDO DE CARNE: 	 20,0000 CAIXA 
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Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010729 CALDO DE FRANGO: 	 20,0000 LAIXA  

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010730 CALDO DE LEGUMES: 	 20,0000 CAIXA  

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010732 EXTRATO DE TOMATE: 

Especificação: Concentrado. Acondicionado em embalagem de 250g, confeccionada enata ou 
papel, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante data de 
vencimento. No caso de lata, não deve estar amassada, enferru)edzstufada, não 
deve conter perfuração, principalmente na costuras, não deve solta ar com cheiro 
de azedo ou podre quando aberto, não deve apresentar manchas escusts e 
ferrugem na parte interna. 

50,0000 UNIDADE 

010733 FLOCOS DE ARROZ: 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embelag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azulaalwsverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

50,0000 FARDO  

010734 FLOCOS DE MILHO: 	 50,0000 FARDO 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embetag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azulacilsverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

010737 MACARRAO: 	 20,0000 FAIROC 

Especificação: Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em embalagem de 500 g, cthendo na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo dualidade e peso 
líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos einza (mofo); 
não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos 
e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco so Ito no pacote, 
fardo com 20 pacotes. 

010738 MARGARINA: 

Especificação: Vegetal, com sal, com no mínimo 50 % de lipidio, acondicionada ermbalagem de 500 
mg, confeccionada em material plástico original de fábrica, conten do no corpo da 
embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabricant e e data de 
vencimento. Caixa Contendo 12 Unid. 

10,0000 CAIXA 

010740 ÓLEO DE SOJA: 

Especificação: Acondicionado em embalagem plástico de 900 ml, contendo no coperntbalagem 
informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento. Não devem estar 
amassadas, enferrujadas e estufadas, não devem conter perfurações, 
principalmente nas costuras, o óleo deve ser transparente com chei ro e gosto 
próprios; não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre, quareduertos. 

UNIDADE  

010817 ABÓBORA: 	 20,0000 QUILO 

Especificação: Uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas, firas e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes arfísifpexterna. 

010744 ALFACE: 
	

50,0000 MAÇOS 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
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externa. 

010745 ALHO: 	 50,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçõescortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010747 BATATA (INGLESA): 	 50,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteireens ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010748 BETERRABA: 
Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem mancha%om coloração 

uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 	que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em co ndições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

50,0000 QUILO 

010749 CEBOLA: 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçõesorkes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

50,0000 QUILO  

010750 CENOURA: 50,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações cortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010751 CHEIRO VERDE: 	 50,0000 MAÇOS  

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010752 CHUCHU: 	 50,0000 QUILO  

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa 

010753 COUVE: 
	

50,0000 MAÇOS  

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirre ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010755 LIMÃO: 	 50,0000 QUILO  

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, "rmes, firmes e 
com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita sup ortar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas p ara o 
consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, patas e larvas. 
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010757 MACAXEIRA: 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchnom coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 	que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em co ndições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

50,0000 QUILO 

010761 PEPINO: 
	

50,0000 QUILO 

Especificação: In natura de primeira qualidade, em condições adequadas para o coimo. Com  

ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasithervas. 

010762 PIMENTAO: 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, ternos, com coloção uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a marpulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o conserva ausência 
de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 

50,0000 QUILO 

010763 REPOLHO: 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçfDasorctes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes2 atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias, 

50.0000 QUILO 

010764 TOMATE: 	 50,0000 QUILO  

Especificação: De primeira qualidade, lavado, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010818 SUCO EM PÓ: 	 500,0000 PACOTE 

Especificação: Preparado sólido para refresco artificial, pct. 1kg, diversos sabes, confeccionada 
em plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificado do produto, 
marca fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010766 PAO FRANCES: 	 1000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão, tipo francês, ingredientes açúcar, água, brometo, farinha clérigo, margarin a, 
peso 50 g. 

010780 LEITE EM P0: 
	

20,0000 FARDO 

Especificação: Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondbnado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embMem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data vencimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não dever 2cilt com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha estuferrugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; dele SICI O e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Fardo contendo 50 Unid. 

010786 PIMENTA DO REINO: 	 5,0000 PAC OTE  

Especificação: Moída, embalagem plástica de 53g. 

010792 MORTADELA 1KG: 	 50,0000 ou li 

Especificação: mortadela, origem carne bovina, prazo validade 60 Dias contando dadata de 
entrega. 
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010794 FRANGO CONGELADO INTEIRO: 	 100,0000 QU IL O 

Especificação: com miúdos, não temperado, industrialmente, embalado com selo ctespleção (SI), 
com 1kg, data e local de processamento e validade impressa na einem. 

010795 PEITO DE FRANGO: 	 100,0000 QUILO 

Especificação: com osso, congelado, embalagem plástica transparente, atóxica nãaeciclada, 
contendo informações sobre o fabricante e datas de processametittacie. Cada 
pacote deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar validtdra rtil6 (três) 
meses a partir da data de entrega. 

010796 ARROZ: 
	

50,0000 PACOTE 

Especificação: Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, andicionado em 
embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem ident ificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010797 OVOS: 
	

30,0000 CARTELA 

Especificação: De galinha, tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 Cidades, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso líquido 
mínimo de 1.800g. 

010798 TEMPERO COMPLETO: 	 20,0000 UNIDADE 

Especificação: A base de salsinha, cebolinha e sal, sem pimenta. Sem manchas escusem corpos 
estranhos. Acondicionada em embalagem de 300g. Confeccionada em dor, contendo 
no corpo da embalagem informações do fabricante e data de vencirnto. 

010799 CARNE BOVINA DE 1', IN NATURA: (TRASEIRA) 	 100,0000 QUILO 

Especificação: sem osso, tipo coxão duro, patim, sem gordura, sem sebo, resfriadaembalagem 
transparente, com 500g. O produto deverá apresentar validade mírtirrde 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010800 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MÚSCULO, PALHETA E LOMBO) 	 100,0000 QU I LO 

Especificação: Em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica tramite, atóxica 
não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar validade mini de 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010801 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (COSTELA) 	 100,0000 QUILO 

Especificação: em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica traregte, atóxica 
não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar validade nárai de 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010802 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MOÍDA) 
	

100,0000 QU I LO 

Especificação: Dianteira, sem osso, tipo paleta ou acém, sem gordura, sem sebo,esfriada, 
embalagem transparente, atóxica. O produto deverá apresentar vai.  e mínima de 
03 (três) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010803 ÁGUA MINERAL 200ML: 	 20,0000 FARDO  
Especificação: Sem gás, em copo transparente com capacidade de 200m1, c/ informãçs do 

fabricante e data de vencimento. Fardo com 48 Unidades. 
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010806 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ACEROLA): 
	

50,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor acerola. Apalpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida dadração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e levedurasvalidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mometo da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mito de 4 litros de 
suco/kg. 

010808 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CUPUKU): 
	

50,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor cupuaçu. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

 POLPA DE FRUTA - NATURAL (MARACUJÁ): 	 50,0000 (MI- C  

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor maracujás polpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010811 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ABACAXI): 	 50.0000 °Mi  

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor abacaxi. Apalpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da )(tração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010812 VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: 
	

30,0000 UNIDADE 

Especificação: embalagem tipo pet de 750m1 acondicionados em embalagem plásticaráinsparente 
com validade não inferior a 180 dias. 

010829 FEIJÃO: 
	

100,0000 PACOTE  

Especificação: Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em embalagem de 1 kg, atendo na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safr&gprde validade e 
peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outros ias); não devem 
estar esbranquiçados (mofo), mochos e sem brilho brotando; não descri apresentar 
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. 

010830 SAL: 
	

10, 0000 PAC°1 E  

Especificação: Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo ncorpo da 
embalagem informações do fabricante e data de vencimento. 

010720 ACHOCOLATADO EM PÓ 
	

20,0000 CAIXA 

Especificação: Em pó, solúvel, natural. Acondicionado em embalagem de 400g, conteionada em 
plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificaçãolio produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Caixa contendo 24Jnid. 
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010724 BISCOITO ROSQUINHA DOCE: 	 100,0000 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou embalem original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010727 CHARQUE DIANTEIRO: 	 100,0000 QUILO 

Especificação: em cubos, pacote a vácuo de 1kg, preparado com carne bovina de boqualidade 

 

salgada curada seca, de consistência firme, com cheiro e sabor pró prio, isentos de 
sujidades e materiais estranhos,embalado a vácuo em sacos transpaentes, e 
atóxicos, resistentes. O produto deverá apresentar validade minirfiã (três) meses 
a partir da data de entrega. 

010735 LEITE CONDESADO: 

Especificação: Embalagem confeccionada em papel, original de fábrica, contendo naorpo da 
embalagem, Pct. com  395g, especificação dos ingredientes, informEks do 
fabricante e data de vencimento. Não deve conter perfurações, pntipalmente nas 
emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abas. Caixa com 
24 unidades 

5,0000 ( AIXA  

010736 LEITE LÍQUIDO: 	 10,0000 CAIXA  

Especificação: Caixa de 10001 original de fábrica, contendo no corpo da embalagerespecificação 
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimentcNão deve conter 
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cieiro azedo ou 
podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugei na parte 
interna. Caixa contendo 12 Unid. 

010739 MILHARINA: 	 10,0000 F ARn()  

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalar. Fardo 
contendo 30 Unid. 

010741 TAPIOCA: 
	

50,0000 QUILO 

Especificação Goma de tapioca hidratada feita a partir da fécula da mandioca. 

010742 PRESUNTO. 	 50,0000 QUILO 

Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg„ cozido com 100% de carne de aveeça inteira, 
com validade mínima de 02 meses. 

010743 QUEIJO: 	 50,0000 QUiL:) 
Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, com prazo de validade na embalage 

010746 BANANA: 

Especificação: Tipo prata, de primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternosem manchas, 
com coloração uniforme, apresentando grau de maturação aproximadaente 60%, 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a consevação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos oudefeitos, 
sujeiras, parasitos e larvas. 

50.0000 '-)',111 :' 

010754 LARANJA: 
	

50,0000 ' 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no ámnho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresent ando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequada para o consumo. Com  ausência de ferimentosuodefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 
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010756 MAÇA: 
	

50,0000 'MIL  

Especificação: Nacional, in natura, vermelha, de primeira qualidade, madura, frot de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, apresentado grau maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservãç em condições 
adequadas para o consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, 	sujidades, 
parasitos e larvas. 

010758 MAMAO: 	 50,0000 

Especificação: Tipo papaia, in natura, de primeira qualidade, madura, no gralirrenáie evolução, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manip ulação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitos , sujidades, 
parasitos e larvas 

010759 MELANCIA 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolk, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a rn4tlação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,ssujidades, 
parasitas e larvas 

50,0000 °"E` 

010760 MELAO: 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evokic, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mffliilação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitqssujidades, 
parasitas e larvas. 

50,0000 QUILO 

010765 REFRIGERANTE: 	 200,0000 FARDO 

Especificação: Embalado em garrafa PET de 2 litros, diversos sabores, c/ inforrieN do fabricante 
e data de vencimento, pacote c/06. 

• 010767 PÃO DE FORMA: 

Especificação: Pão, tipo de forma, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açaargarina eágu a, 
peso 500 g, apresentação fatiado. 

50,0000 PACOTE  

010769 AMIDO DE MILHO: 
	

50,0000 FARDO  
Especificação: Acondicionada em embalagem de 500 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 

marca do fabricante, safra, prazo de validade. Fardo com 10 Unid. 

010770 COCO RALADO: 
	

10,0000 PACOTE  
Especificação: Acondicionada em embalagem de 100 gramas, contendo identificaçãoadproduto, 

marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

010772 CREME DE LEITE: 
	

50,0000 IJNIDA°F  
Especificação: Embalagem em lata de 300 ml contendo informações do fabricante datde fabricação 

e prazo de validade. 

010773 ERVILHA. 	 50,0000 LINICAD' 

Especificação: Em conserva , lata de 200g. 

010774 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: 	 50,0000 0' 11  

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagehrformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

• 
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010775 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: 	 50,0000 'A(.()11  

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1 Tonfeccionada 
em plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalageminformações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas de coescuras (mofo) 

010776 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: 
	 5,0000 PACOTE 

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1 iTonfeccionada 
em plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalageminformações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas de coescuras (mofo) 

010777 FÉCULA DE MANDIOCA: 
	

5,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagerinformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010778 FERMENTO BIOLÓGICO SECO: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Acondicionada em embalagem plástica de 300 gramas, contendo iderfliiiação do 
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

010779 FUBÁ DE MILHO: 
	

10,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalageormações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010781 MASSA PREPARADA P/ BOLO: 	 20,0000 PACOTE 

Especificação: Em embalagem plástica de 400g, contendo informações do fabricantelata de 
fabricação e prazo de validade. 

010782 MILHO PARA CANJICA: 
	

20,0000 PACOTE 

Especificação: em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantedata de 
fabricação e prazo de validade. 

010783 MILHO PARA PIPOCA: 	 50,0000 l'ACOTE 

Especificação: Em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantéata de 
fabricação e prazo de validade. 

010784 MILHO VERDE EM CONSERVA: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Em embalagem de 200g, contendo informações do fabricante data deabricação e 
prazo de validade. 

010785 OREGANO. 
	

10,0000 PACOTE  

Especificação: Acondicionado em ernbalagem de plástico resistente de 150g, com &mações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalam. 

010787 SUCO CONCENTRADO DE CAJU: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: Suco de Caju, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipoohga vida. 
Ingredientes: Agua, suco concentrado de Caju, açúcar, vitamina Croma natural, 
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regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em gEafa PET de 500 ml. 

010788 SUCO CONCENTRADO DE MANGA: 	 50,0000 UNIDADf 

Especificação: Suco de Manga, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipdonga vida. 
Ingredientes: Agua, suco concentrado de Manga, açúcar, vitamina goma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em grifa PET de 500 ml. 

010789 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ: 

Especificação: Suco de Maracujá, apresentação líquido, tipo natural, embalagem 03i) longa vida. 
Ingredientes: Água, suco concentrado de Maracujá, açúcar, vitamina, aroma 
natural, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embdia em garrafa PET de 
500 ml. 

50,0000 UNIDADE 

010790 CHÁ DE ERVA DOCE: 
	

10,0000 CAIXA 

Especificação: Chá, tipo chá de erva doce, apresentação em saquinhos para infusãaiso 
alimentício. caixa contendo 10 sache. 

010791 ADOÇANTE 100ML: 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes suor, prazo validade 
1 ano, tipo dietético, características adicionais bico dosador. 

010793 PAO HOT DOG . 	 1000,0000 UNIDADE 

Especificação. Pão tipo cachorro quente, contendo em sua composição: farinhaighe nriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, sal iodado, leite, fermento, uso margarina e água, 
sem adição de conservantes, antimofo ou substâncias similares. Pespor UNIDADEde 
aproximadamente 50g. 

010805 ÁGUA MINERAL 500ML: 	 100,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do ~e e data de 
vencimento. Fardo com 12 Unidades. 

010807 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CAJU): 	 20,0000 OUIL,  

Especificação.' Polpa de fruta naturai, pasteurizada, congelada, sabor caju. As Opas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida dar-ação da fruta in 
natura, pasteurizadaaquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e levedurayalidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mormo da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010809 POLPA DE FRUTA - NATURAL (GOIABA): 	 20,0000 °Lin ' 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor goiaba. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida ciftreção da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras/alidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no monto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010813 EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE: 	 1000,0000 PACO T E 

Especificação: Saco, material plástico, aplicação acondicionamento cachorro quentaltura 120 mm, 
largura 200 mm, transmitância monolúddo. Pacote com 50 unidades. 

010816 AÇAFRÃO: 
	

10,0000 PACOTE 
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Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 100g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalazjn. 

010819 PAO DE MASSA FINA: 
	

1000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão de massa fina (pão do dia com massa fina, de 50 g) 

010820 AZEITONA: 	 200,0000 UNIDADE 

Especificação: Acondicionado em copo de vidro de 100g, com informação do fabricàe, data de 
vencimento estampado na embalagem. 

010822 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA: 	 50,0000 QUILO  

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalageinformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (moto). 

010823 LEITE EM PO DESNATADO: 
	

50,0000 FARDO 

Especificação: Desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acoridonado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embai agem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data véncimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deva gult com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha esruferrugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; dése sio e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). 

010828 PIMENTA DE CHEIRO: 	 20,0000 QUILO 

Especificação: IN natura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que ritannita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com  ausencia de sujidads, parasitos e larvas. 

010834 ABACAXI: 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, frutos de tamanho mábcgrau máximo 
de evolução no tamanho, aroma sabor da espécie, sem ferimentos, fi 	rmes, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manip ulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com  ausência 
de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

50,0000 Q UIL  

010836 PERA: 	 50,0000 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolk 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a m4Deiilação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,.ssujidades, 
parasitas e larvas. 

010837 TANGERINA: 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no baanho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresent ando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequada para o consumo. Com  ausência de ferimentoswdefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

50,0000 QUILO 

010838 UVA: 	 50,0000 QUIL O  

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolk, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a m4:11Élação, o 
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transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,ssujidades, 
parasitas e larvas 

010842 KETCHUP: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: Acondicionada em caixa tetrapak de 300 gramas, sabor tradicional,contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazadasle. vai 

010843 MOLHO DE MOSTARDA: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: Em embalagem de 190g, contendo informações do fabricante data disebricação e 
prazo de validade. 

010845 PIRULITO: 
	

100,0000 PACOTE  

Especificação.. Embalagem de plásticos de 1kg, informações do fabricante e data dualidade. 

010847 UVAS PASSAS: 
	

50,0000 QUILO  

Especificação: de primeira qualidade. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, islajdes, parasitas 
e larvas. 

010848 BALAS DE FRUTAS 
	

100,0000 PACOTE  

Especificação: Embalagem plástica de 1Kg , informações do fabricante e data de lidade. 

010849 JUJUBAS 
	

100,0000 PACOTE_  

Especificação: Embalagem de plásticos de 1Kg, informações do fabricante e data dualidade. 

010821 BATATA PALHA 	 100,0000 PACOTE  

Especificação: fina, seca, crocante, ralada tipo palha,integra e frita em dleasetusl isento de ácidos 
graxos trans, com prazo de validade na embalagem, pacote de 500g. 

010840 BOMBONS DE CHOCOLATE: 
	

100,0000 PACOTE 

Especificação: Embalagem de plástico de 1kg, informações do fabricante e data dualidade. 

010824 MAIONESE: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricanteiata de 
fabricação e prazo de validade. 

010032 RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: 	 150,0000 GALA° 

Especificação RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO 
EMBALAGEM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, GASEIFICAÇÃO: SEM GÁS, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA LACRE, SEM VASILHAME E VALIDADE 
MINIMA, NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO 
MINISTERIO DA SAÚDE. 

010033 ÁGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFÁO RETORNAVEL 20L: 	 3,0000 GALA°  
Especificação: EMBALAGEM EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITRO, EM PLÁSTICO, HIGIÉNIC 

COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO 
PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉR110E DA SA 
E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOYFOO 1 
DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENIM. 
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Os órgãos interessados em participar deste Registro de Preços poderão encaminhar suas solicitações até o dia 22/01/2020, 
informando os itens e as suas respectivas quantidades. As solicitações deverão ser enviadas à(o) Fundo Mun.de Meio Ambiente 
e Saneamento, RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, SN - CALEGIAL CEP: - Cidade: Goianésia do Pará - UF: PA. 

Goianésia do Pará, 	e Janeiro de 2020 

JOAQUIM ,JACIBERG 	CIAS URBANO 

RESP 



• 	 .0" • 

sia 
DO PARA_A" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. PESCA E DESENVOLVIMENTO 

Mem N. ° 	/2020 

Ofício n° 

Exmo. Sr. José Ribamar Ferreira Lima 

Prefeito, 

Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Solicito a V.Sa. a gentileza de providenciar a contratação de empresa para 

fornecimento de gêneros alimentícios, materiais para copa e cozinha, produtos de higiene e 

limpeza. 

Os materiais de que trata este Termo de Referência, destinam-se ao abastecimento 

do almoxarifado desta secretaria visando suprir as necessidades de todos os setores de 

copa e cozinha da mesma. Segue em anexo a planilha com o quantitativo 

Sem mais para o momento, subscrevo — me. 

• 	Atenciosamente, 

Goianésia do Pará, 22 de janeiro de 2020 

JOSÉ C ANO DE OLIVEIRA FILHO 
Sec. Municipal de Agricultura 
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ÓRGÃO : 12 Sec Mun de Agricultura Pesca Desenvolvi. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 29 Sec.Mun. de Agric. pesca e desenvolvim. 

A(o) Sec Mun de Agricultura Pesca Desenvolvi. torna pública sua intenção de realizar Registro de Preços objetivando a 
GENEROS ALIMENTICIOS / COPA E COZINHA / LIMPEZA E HIGIENE. 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 

010720 ACHOCOLATADO EM PÓ: 
	

5,0000 CAIXA  

Especificação: Em pó, solúvel, natural. Acondicionado em embalagem de 400g, conteionada em 
plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificaçãodo produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Caixa contendo 24Jnid. 

010721 AÇÚCAR CRISTALIZADO: 	 10,0000 FARDO  

Especificação: Sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Pacote com 2kg. Embalagem 
confeccionada em plástico resistente, contendo dados de identifigão do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peschlquido. Fardo 
contendo 15 unid. 

010803 ÁGUA MINERAL 200ML: 	 50,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, em copo transparente com capacidade de 200m1, c/ informãçs do 
fabricante e data de vencimento. Fardo com 48 Unidades. 

010804 ÁGUA MINERAL 300ML: 
	

50,0000 FARDO  

Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do fakiente e data de 
vencimento. Fardo com 24 Unidades. 

010745 ALHO: 	 5,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações mortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes' atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010796 ARROZ: 	 50,0000 PACOTE 

Especificação: Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, aindicionado em 
embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem ident ificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010747 BATATA (INGLESA): 	 50,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteiEep ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010722 BISCOITO DE ÁGUA E SAL: 
	

120,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou emba§em original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010723 BISCOITO DOCE: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ouagenbabriginal 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre dientes, 
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informações do fabricante e data de vencimento. 

010725 CAFÉ: 

Especificação: Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote com 500g. O produto ckter selo de 
pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café ABIC ou apresentar laudo de 
comprovação de pureza emitido por laboratório competente. Embalagel contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade.Caixa com 20 
Pacote. 

10,0000 "IxA 

010799 CARNE BOVINA DE 1', IN NATURA: (TRASEIRA) 	 100,0000 QUAL'" 

Especificação: sem osso, tipo coxão duro, patim, sem gordura, sem sebo, resfriacjaembalagem 
transparente, com 500g. O produto deverá apresentar validade mírtirrde 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010802 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MOÍDA) 
	

50,0000 QUILO 

Especificação: Dianteira, sem osso, tipo paleta ou acém, sem gordura, sem sebo,esfriada, 
embalagem transparente, atóxica. O produto deverá apresentar valaile mínima de 
03 (três) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010749 CEBOLA: 	 20,0000 Q UILO  

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações cortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010750 CENOURA: 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações cortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparente atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

30,0000 Q UILO  

010790 CHÁ DE ERVA DOCE: 	 50,0000 CAIXA  

Especificação: Chá, tipo chá de erva doce, apresentação em saquinhos para infusãcuso 
alimentício. caixa contendo 10 sache. 

010727 CHARQUE DIANTEIRO: 	 30.0000 QUILO 

Especificação: em cubos, pacote a vácuo de 1kg, preparado com carne bovina de boqualidade 
salgada curada seca, de consistência firme, com cheiro e sabor pró prio, isentos de 
sujidades e materiais estranhos,embalado a vácuo em sacos transpaentes, e 
atóxicos, resistentes. O produto deverá apresentar validade mínir{lã (três) meses 
a partir da data de entrega. 

010771 COLORÍFICO: 
	

10,0000 PACOTE  

Especificação: A base de urucum com mistura de fubá e óleos comestíveis, produteriginal de 
fabrica. Acondicionado em embalagem de 50g, contendo no corpo da rebalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido 

010732 EXTRATO DE TOMATE: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Concentrado. Acondicionado em embalagem de 250g, confeccionada enlata ou 
papel, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante data de 
vencimento. No caso de lata, não deve estar amassada, enferrujedstufada, não 
deve conter perfuração, principalmente na costuras, não deve solta ar com cheiro 
de azedo ou podre quando aberto, não deve apresentar manchas esaais e 
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ferrugem na parte interna. 

010822 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA: 
	

30,0000 QUILO  

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagainformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010829 FEIJÃO: 	 10,0000 PACOTE 

Especificação: Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em embalagem de 1 kg, cdtendo na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safragarde validade e 
peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outros ias); não devem 
estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não descri apresentar 
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. 

010733 FLOCOS DE ARROZ: 	 1,0000 FARDO  

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embetag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azutzeiffisverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

010794 FRANGO CONGELADO INTEIRO: 	 80,0000 QUILO  

Especificação: com miúdos, não temperado, industrialmente, embalado com selo dxspieção (SI), 
com 1kg, data e local de processamento e validade impressa na erntagem. 

010780 LEITE EM PÓ: 

Especificação: Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondbnado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embalem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data vencimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não dever selt com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha esruferrugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; citeac sem e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Fardo contendo 50 Unid. 

1,0000 FARDO 

010737 MACARRÃO: 

Especificação: Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em embalagem de 500 g, ceando na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo d&alidade e peso 
líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos einza (mofo); 
não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfuraçõe (carunchos 
e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco so Ito no pacote, 
fardo com 20 pacotes. 

3,0000 FARDO 

010738 MARGARINA: 

Especificação: Vegetal, com sal, com no mínimo 50 % de lipidio, acondicionada embalagem de 500 
mg, confeccionada em material plástico original de fábrica, conten do no corpo da 
embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabricant e e data de 
vencimento. Caixa Contendo 12 Unid. 

1,0000 CAIXA  

010740 ÓLEO DE SOJA: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Acondicionado em embalagem plástico de 900 ml, contendo no ccaperrdbalagem 
informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento. Não devem estar 
amassadas, enferrujadas e estufadas, não devem conter perfurações, 
principalmente nas costuras, o óleo deve ser transparente com chei ro e gosto 
próprios; não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre, quarabertos. 
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010797 OVOS: 
	

1,0000 CARTELA 

Especificação: De galinha, tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 Cidades, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso líquido 
mínimo de 1.800g. 

010819 PAO DE MASSA FINA: 
	

2000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão de massa fina (pão do dia com massa fina, de 50 g) 

010766 PÃO FRANCES: 	 2000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão, tipo francês, ingredientes açúcar, água, brometo, farinha délgo, margarin a, 
peso 50 g. 

010793 PÃO HOT DOG: 	 2000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão tipo cachorro quente, contendo em sua composição: farinha dgct enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, sal iodado, leite, fermento, ovos, margarina e água, 
sem adição de conservantes, antimofo ou substâncias similares. Pes) por UNIDADEde 
aproximadamente 50g. 

010806 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ACEROLA): 	 30,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor acerola. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida dadeação da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e levedurasvalidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mometo da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010810 POLPA DE FRUTA - NATURAL (MARACUJÁ): 	 30,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor maracujás polpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010763 REPOLHO: 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações curtes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparente atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias, 

20,0000 QUILO 

010830 SAL: 
	 10,0000 PACOTE 

Especificação: Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo neorpo da 
embalagem informações do fabricante e data de vencimento. 

010798 TEMPERO COMPLETO: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: A base de salsinha, cebolinha e sal, sem pimenta. Sem manchas asssem corpos 
estranhos. Acondicionada em embalagem de 300g. Confeccionada em tpp contendo 
no corpo da embalagem informações do fabricante e data de venciken 

010764 TOMATE: 	 50,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, lavado, tamanho médio, uniforme, inteiew gerimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
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externa. 

010812 VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: 

Especificação: embalagem tipo pet de 750m1 acondicionados em embalagem plásticaensparente 
com validade não inferior a 180 dias. 

20,0000 UNIDADE 

• 
010851 ÁGUA SANITÁRIA: 

Especificação: Composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, dote, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Tipo cem, em 
embalagem plástica de 1.000m1. Caixa c/ 12 unid. 

010894 BALDE SEM TAMPA M: 
Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diversap.de3 litros. 

20,0000 CAIXA  

5,0000 UNIDADE 

010882 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR: 	 24,0000 CAIXA  

Especificação: Composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e pralbene (propano, 
butano). Embalagem com 400m1 Spray. Caixa com 12 unidades. 

010857 ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA: 	 2,0000 CAIXA  

Especificação: para limpeza geral, dupla face, confeccionada em manta não tecidcçle fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com minei-  abrasivo e 
aderida à espuma de poliuretano com bactericida, nas medidas 110mr75 mm x 20 
mm. Caixa com 60 Unid. 

010913 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO G: 

Especificação: Telado 50 Litros 

10,0000 UNIDADE 

010907 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO P: 

Especificação: Telado 8 Litros 
10,0000 UNIDADE 

010715 COLHER DESCARTÁVEL: 10,0000 PACOTE 

Especificação: plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

lo 	010719 COPO DESCARTÁVEL (200ML): 
Especificação: capacidade 200m1, pacote com 100 unidades. 

50,0000 PACOTE 

010916 COPO DESCARTÁVEL (50ML): 
	

50,0000 PACOTE  

Especificação: capacidade 50m1 pacote com 100 unidades 

010646 CUSCUZEIRA G: 
	

1,0000 UNIDADE 

Especificação: Cuscuzeira tamanho grande nr 30- padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxadoredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpezal9 Litros 

010647 CUSCUZEIRA P: 
	

1,0000 UNIDADE 

Especificação: Cuscuzeira tamanho pequena nr 20 padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxadoredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpeza3,5 Litros 

010854 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL M: 	 20,0000 CAIXA 

Especificação: embalagem de 1 litro, diversos aromas, concentrado e perfumado.setketante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizante e perfumada. 
Cx c/ 12 unds. 

010883 DETERGENTE LÍQUIDO: 	 20,0000 CAIXA 
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Especificação: biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e cleanambalagem 
plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, parar Rauças, caixa c/ 
24 unid. 

010856 ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITÁRIO: 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: tipo bola com suporte. Vassoura sanitária com cerdas lisas e tfurarriatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo e cepa de plástico. Durável e higiêni 

010858 FLANELA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: tecido 100% algodão, bordas overloqueada em linhas de algodão medido aprox. 
0,40 x 0,58 cm 

010666 GARRAFA TÉRMICA 1L (TAMPA ROSCÁVEL): 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,0 litro; ampola de vidr roscável; 
revestimento externo plástico resistente. 

010669 GARRAFA TÉRMICA 5L: 

Especificação: Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adaptase a multiplicidade de usos, corpo 
termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma deoliuretano, 
grande resistência ao uso, impactos e quedas, com copo para bebeçal removível 
que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de grande resistência, 
material atóxico e reciclaval. dimensões ( cxlxa): 20x20x31 cm. ND: 0,68 kg. 

3,0000 UNIDADE 

010650 GUARDANAPO DE PAPEL: 
	 5,0000 PACOTE 

Especificação: Pacote com 50 folhas, 22cm x 22 cm. 

010860 ISQUEIRO: 	 10,0000 CARTELA 

Especificação: corpo revestido em plástico, acende aproximadamente 3000 vezes, Iro selo de 
aprovação do INMETRO, movido a gás, cores diversas. Carteia etbnirlarles. 

010865 PALHA DE AÇO: 
	

1,0000 FARDO 
Especificação: formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e iseatde sinais de 

oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carboen Fardo 14 
pacotes com 08 unidades. 

010861 LIMPA ALUMÍNIO: 

Especificação: Para limpeza e clareamento de peças em alumínio, em embalagem plfisa de 500 ml. 
À base de ácido alquil. caixa c/ 24 unid. 

5,0000 CAIXA 

010862 LIMPA CERÂMICA E AZULEJOS: 	 10,0000 CAIXA 

Especificação: alvejante para cerâmicas, azulejos, ardósia, sanitários, embalagerrde 01 litro caixa 
c/12unid. 

010911 LUSTRA MÓVEIS: 
	

10,0000 CAIXA 
Especificação: a base de silicone perfume suave ação de secagem rápida frasco isbco de 200 ml, 

constando no rotulo o numero do lote,nome do fabricante,prazo de v alidade, caixa / 
12 unid. 

010901 LUVAS DE BORRACHA M: 	 20,0000 PAR 
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Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamantlb Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010864 PÁ P/ LIXO PEQUENA: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: cabo em madeira, com no mínimo 60 cm. Em plástico resistente corabo de madeira 

010651 PANELA DE PRESSÃO 10L: 
	

1,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 10 L, caradeticas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010867 PANO DE PRATO: 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores cias, medindo 
40x66cm. 

010868 PAPEL HIGIÊNICO: 
	

10,0000 FARDO  

Especificação: branco, folha simples, macio, neutro, picotado, não reciclada) absorção, rolo com 
40m x10cm. Fardo com 16 Pacotes c/ 04 unid. 

010870 PEDRA SANITÁRIA: 	 120,0000 UNIDADE 

Especificação: bacteriostática pedra com suporte. Composto por paradiclorobenzeágua, carbono 
de sódio, paraformadeildo, fragrância, unid. 30g. 

010872 RODO GRANDE: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Rodo de Madeira 60cm com Cabo de Madeira 120cm 

010873 SABÃO EM BARRA: 
	

2,0000 CAIXA  

Especificação: de 200g, glicerinado, embalado em saco plástico,caixa com 10 pacet com 05 
unidades. 

010874 SABÃO EM PÓ: 
	

3,0000 CAIXA  

Especificação: com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500g3ixa com 24 
unidades. 

010875 SABONETE EM BARRA: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: de 90g glicerinado e cremoso, embalagem plástica, uso adulto, fraticia suave. 

010876 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 15 LITROS: 	 50,0000 PACOTE 

Especificação.• 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10 idades. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/1E6. 

010877 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 30 LITROS: 
	

80,0000 PACOTE  
Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10 idades. Deverá 

estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/1 6. 

010878 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 50 LITROS: 	 50,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10 idades. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/156. 

010884 TOALHA DE ROSTO: 
	 5,0000 UNIDADE 
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Especificação: 100% algodão 

010885 TOUCA DESCARTÁVEL: 
	

2,0000 PACOTE 

Especificação: Cor branca, Pacote com 100 unidades. 

010881 VASSOURA DE CIPO: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Vassoura, cerdas em cipó, comprimento mínimo das cerdas 20 cm,ccatri madeira 
medindo aproximadamente 1,30 m. 

010880 VASSOURA DE CERDAS DE NYLON: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: corpo plástico medindo 20 x 5 cm, cabo em madeira medindo 1,5m ~is 

• 010032 RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: 	 200,0000 GALÃO 

Especificação: RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO 
EMBALAGEM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, GASEIFICAÇÃO: SEM GÁS, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA LACRE, SEM VASILHAME E VALIDADE 
MINIMA, NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO 
MINISTERIO DA SAÚDE. 

010033 ÁGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L: 	 20,0000 GALA°  

Especificação: EMBALAGEM EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITRO, EM PLÁSTICO, HIGIÊNIC 
COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO 
PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRjOE DA SA 
E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RES0/.100 1 
DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMEITOSN. 

Os órgãos interessados em participar deste Registro de Preços poderão encaminhar suas solicitações até o dia 22/01/2020, 
informando os itens e as suas respectivas quantidades. As solicitações deverão ser enviadas à(o) Sec Mun de Agricultura Pesca 
Desenvolvi., RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, SN - CALEGIAL - CEP: - Cidade: Goianésia do Pará - UF: PA. 

Goianésia do Pará, 22 de Janeiro de 2020 • 
rpt38 

  

JOSÉ 	TANO DE OLIVEIRA FILHO 

RESPONSÁVEL 



01(4.41r° 
José Edvan d 	unção 
Sec. Muni 	 cação 

,a4,0 DE ‘40,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 	4> 	

), 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO co, 

ria  

Memo. de N. ° /2020 — SEMECD 	Goianésia do Pará, 22 de janeiro de 2020 

Ao EXMO. JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA 
Prefeito Municipal 

Assunto: Solicitação de Contratação de empresa para realizar o fornecimento de gêneros 
• alimentícios, materiais para copa e cozinha, produtos de higiene e limpeza. 

Senhor Prefeito, 

No uso de minhas atribuições, venho respeitosamente requerer que Vossa 

Senhoria autorize a abertura de procedimento licitatório para Necessária de faz a aquisição 

dos materiais, tendo em vista a precisão de limpeza e higienização das estruturas físicas 

dos projetos mantidos pela Secretaria, bem como a estrutura de sua sede administrativa. 

A presente aquisição visa a precisão de limpeza e higienização das estruturas físicas 

das escolas municipais, assim como a aquisição dos materiais de copa e cozinha e gêneros 

alimentícios, para manter os setores pertencentes a esta Secretaria, bem como a estrutura 

de sua sede administrativa. 

Sem mais para o momento, subscrevo — me. 

Atenciosamente, 
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Governo Municipal de Goianésia do Pará 
Sec.Mun.de Educa.Cultu.Desporto e Lazer 

ÓRGÃO : 80 Sec.Mun.de Educa.Cultu.Desporto e Lazer 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26 Sec.Mun.de Educa.Cultu.Desporto e Lazer 

PROJETO 1 ATIVIDADE : 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(nsàbaixo discriminado(s) necessário 
(s) a GENEROS ALIMENTICIOS / COPA E COZINHA / LIMPEZA E HIGIENEpara qual solicitamos as 
providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 	VI. Estimado 

010650 GUARDANAPO DE PAPEL: 	 210,0000 PACOTE 	 3,79 

Especificação: Pacote com 50 folhas, 22cm x 22 cm. 

010667 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) INOX: 	 2,0000 UNIDADE 	 104,46  

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro; ampola de vidr jato 
automático (por pressão); revestimento externo em aço inox. 

010656 BANDEJA EM PLÁSTICO G: 	 15,0000UNIDADE 	 21,24 

Especificação: Bandeja plástica, em polipropileno, cor variada, medindo 45cm arn32 

010669 GARRAFA TÉRMICA 5L: 	 6,0000 UNIDADE 	 47,88 
Especificação: Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adaptase a multiplicidade de usos, corpo 

termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma dpoliuretano, 
grande resistência ao uso, impactos e quedas, com copo para beberbocal 
removível que permite a colocação de cubos de gelo, alça integradde grande 
resistência, material atóxico e reciclável. dimensões ( cxixa): 220x31 cm. Peso: 
0,68 kg. 

010686 LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL M: 	 210,0000 UNIDADE 
	

4,46 

Especificação: Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), supticie lisa. 
Pulverizada internamente com pó de amido, não esterilizada, aretrirle 

010694 POTE DE PLÁSTICO Cl TAMPA 2L: 	 25,0000 UNIDADE 	 13,71 

Especificação: Pote, plástico, tampa rosqueável, transparente, pode ser utilizadasm freezer, 
geladeira e micro-ondas, livres de bpa, capacidade de 2 Litros. 

010697 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35CM X 45CM: 	 15,0000 PACOTE 	 57,23 

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010706 REGULADOR DE GÁS: 	 110,0000 KIT 	 29,38 

Especificação: Kit de instalação de gás de cozinha para botijão 13kg composto dei mangueira 
de no mínimo 1,25m, 02 abraçadeiras, 01 regulador de pressão comegistro 
borboleta, homologados e aprovados pelo INMETRO e pela ABNT. 

010713 COPO DESCARTÁVEL 50ML: 
	 300,0000 PACOTE 	 3,33 

Especificação: Capacidade 50m1 pacote com 100 unidades. 

010718 MARMITEX N°08: 	 55, 0000 PACOTE 	 39,92 

Especificação: Marmitex de alumínio com capacidade de 850m1 com tampa de cartaarainizado. 
Caixa com 100 unidades. 
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Código Descrição 
	

Quant Unidade 	VI. Estimado 

010719 COPO DESCARTAVEL (200ML) 
	

510,0000 PACOTE 	 4,33 

Especificação: capacidade 200m1, pacote com 100 unidades. 

010651 PANELA DE PRESSA() 10L . 	UNIDADE 
	

143,09 

Especificação: Panela pressão. material alumínio polido, capacidade 10 L. caraatEsticas 
adicionais tampa com sistema de fechamento externo. 

010652 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA P: 	 10,0000 uNIDADE 
	

72,30 

Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0.6mm e diâmetro 30cm. Siar ao 
modelo proposto. 

010653 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA G: 	 13,0000 UNIDADE 
	

106,27 

Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0, 6mm e diâmetro 40cm. Selar ao 
modelo proposto. 

010655 BANDEJA EM PLÁSTICO M: 	 15,0000 UNIDADE 
	

16,76 

Especificação: Bandeja plástica empilhável e encaixável, em polipropileno, cor Wada, medindo 
32cm x 23cm. 

010657 CAIXA DE ISOPOR 80L: 	 12,0000 UNIDADE 
	

93,09 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno. fabricada com isopor de alta cidazle (EPS) e 
com capacidade para 80 litros. 

010658 CAIXA DE ISOPOR 120L: 	 12,0000 UNIDADE 
	

119,69 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno. fabricada com isopor de alta cifie (EPS) e 
com capacidade para 120 litros. 

010659 CAIXA DE ISOPOR 160L: 	 12,0000 UNIDADE 
	

135,17 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta cidade (EPS) e 
com capacidade para 160 litros 

010660 CAIXA DE ISOPOR 180L: 	 12 	UNIDADE ,0000 
	

138,45 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno. fabricada com isopor de alta ddade (EPS) e 
com capacidade para 180 litros. 

010661 CAIXA TERMICA 32L 	 8,0000 UNIDADE 
	

107,33 

Especificação: Caixa térmica, capacidade 32 L, fabricada em polietileno de altcrripacto possui 
isolamento térmico em espuma de poliuretano, com tampa com alça. 

010662 CAIXA PLÁSTICA AGRICOLA: 
	

1 1 0,0000 UNIDADE 	 38,90 

Especificação: Caixa plástica agrícola hortifruti 24cm x 40 cm x 60cm material polietileno de alta 

densidade. laterais e fundo vazados. espaço para gravação de marcanos 4 lados. 
empilhável, com ombreiras. colunas e fundo internos arredondados, fundo com 
círculos para não danificar os alimentos 

010664 CANECA() EM ALUMÍNIO 2L: 	 25,0000 UNIDADE 
	

20,18 

Especificação: Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 2L, caneca de metalnaterial 
alumínio. uso copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

010665 CANECAO EM ALUMÍNIO 4,5L: 
	

12,0000 UNIDADE 
	

38,42 
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Código Descrição 
	

Quant Unidade 	VI. Estimado 

Especificação: Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 4.5L. caneca de mIlt material 
alumínio, uso copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

010666 GARRAFA TÉRMICA 1L (TAMPA ROSCÁVEL): 	 8,0000 UNIDADE 
	

32,90 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1.0 litro: ampola de vidr roscável; 
revestimento externo plástico resistente. 

• 010668 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) PLÁSTICO: 	 8,0000 UNIDADE 
	

52,59 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1.8 litro: ampola de vidr jato 
automático (por pressão); revestimento externo em plástico resiste. 

010670 COADOR DE CAFÉ G . 	 50,0000 UNIDADE 
	

3,59 

Especificação: Coador de café de flanela, cabo de madeira. tamanho "G' (aprox. Stros). 
Estrutura: arame galvanizado n° 14. cabo de madeira em eucaliptotqtheada, 
lixada e polida) 

010671 COLHER DE MESA EM AÇO INOX: 	 110,0000 UNIDADE 
	

6,77 

Especificação: Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arreddadas, 
proporcionando maior conforto no uso, totalmente feita de aço inoxPrópria para 
uso diário combina com qualquer ambiente. 

010672 COLHER DE PAU: 	 210,0000 UNIDADE 	 10,20 

Especificação: Colher pau, material madeira, tamanho médio. comprimento 42 cm.  

010673 COLHER PARA SERVIR G: 	 210,0000 UNIDADE 	 18,24 

Especificação: Colheres de alumínio Fundido em coquilha, medindo 32cm. 

210,0000 	 13,95 010674 CONCHA PARA SERVIR G: 	 UNIDADE 

Especificação: Concha de alumínio Fundido em coquilha funda, medindo 30cm.  

4111 	010675 COPO DE VIDRO 200ML: 	 110,0000 UNIDADE 	 3,75 

Especificação: Copo de vidro tipo americano simples 200 ml. 

010676 COPO DE VIDRO 340ML: 	 110,0000 UNIDADE 	 5,63 

Especificação: Copo de vidro liso, tipo long drink, capacidade 340 ml, transpkerffn incolor. 

010680 FACA DE COZINHA DE INOX C/ CABO DE PLÁSTICO PRETO N°7: 	 210,0000 UNIDADE 	 18,07 

Especificação: Com lâmina de aço inoxidável desbastado. Cabo anatômico e texturádo que 
facilita o manuseio e evita que a mão escorregue, oferecendo maisonforto e 
segurança na hora do corte. 

010681 FACA DE MESA EM AÇO INOX: 	 110,0000 UNIDADE 
	

5,66 

Especificação: Faca com lâmina temperada, que garante maior durabilidade no fio eicorte e 
maior resistência á corrosão. e por sua característica de temperiltrlade. 
Totalmente feita de aço inox, altamente durável, mantém suas cardieristicas 
originais. preservando a beleza. a higiene e a durabilidade do ~tf 

010682 GARFO DE MESA EM AÇO INOX: 	 110,0000 UNIDADE 
	

5,70 

Especificação: Garfo com dentes polidos na parte interna, para proporcionar maioronforto no 
uso, com formato apropriado para a boca e bordas arredondada. Tolraente feito 
de aço inox, mantém suas características originais, preservando a beleza, a 
higiene e a durabilidade do material. Próprio para uso diário. 

010683 JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2 L: 
	

20.0000 UNIDADE 
	

37,92 
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Especificação: Jarra. material vidro, capacidade 2 1, modelo com alça, caracterféras adicionais 
lisa. transmitãncia transparente. 

010684 JARRA PÁSTICA 2L: 	 20,0000 UNIDADE 
	

16,70 

Especificação: Jarra, material plástico. capacidade 2 L, modelo com tampa. coicafor. aplicação 
água 

010685 JARRA PLÁSTICA 5L: 	 20,0000 UNIDADE 
	

26,96 

Especificação.. Jarra, material plástico, capacidade 5 L, modelo com tampa, corcetor, aplicação 
água 

010687 PANELA (CALDEIRAO) 12L: 
	 35,0000 UNIDADE 

	
254,78 

Especificação: Panela. material alumínio, capacidade 12L. características adiciaiths fundo 
triplo/com alças e tampa. tipo caldeirão 

010688 PANELA (CALDEIRÃO) 08L: 	 25,0000 UNIDADE 
	

219,34 

Especificação: Panela, material alumínio. capacidade 08L, características adicioris fundo 
triplo/com alças e tampa. tipo caldeirão 

010689 PANELA DE PRESSÃO 07L: 	 25,0000 UNIDADE 
	

107,72 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 07 L, caracterticas 
adicionais tampa com sistema de fechamento externo. 

010692 PILÃO C/ SOCADOR DE TEMPERO: 	 65,0000 UNIDADE 31,51 

Especificação: Pilão Alumínio Fundido para Tempero. com  socador. 

 

010693 PORTA TALHERES 6 DIVISORIAS: 	 55,0000 UNIDADE 	 73,27 

Especificação: Porta talher. plástico (acrílico), gaveta. mínimo 6 divisões. erilidÉgem 1 unidade. 

010695 PRATO DE MESA RASO (VIDRO): 	 100,0000 UNIDADE 	 6,82 

Especificação: Prato de mesa raso - Prato de mesa raso, em vidro. autebrilho, sem aba. sem 
metais pesados. de maior resistência a impacto. que não infiltra a. resistente a 
detergentes no processo de limpeza. resistente ao risco. resister a variações 
bruscas de temperatura. e que conserve o calor do alimento. Com  2Zrn de 
dimensão. Peso aproximado: 490 g. Pode ser lavado na máquina de3itatouça. 

010696 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10CM X 20CM: 	 15,0000 PAC°rE 	 38,13 

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010698 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM: 	 15,0000 PACOTE  50,47 

Especificação: Pacote com 1Kg. 

 

5,0000 PACOTE 010699 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 90CM X 100CM. 	 56,00 

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010700 SACO DE RÁFIA/FIBRA 60KG: 210,0000 UNIDADE 3,31 

Especificação: Saco de ráfia novo (fibra reforçada, capacidade 60kg) 

010701 TÁBUA PARA CORTE DE CARNE: 	 125,0000 UNIDADE 	 24,91 

Especificação: Construídas em polipropileno; antiderrapante: bordas arredondadascores 
variadas. fácil higienização e resistente a produtos químicos. Corivro para 
pendurar: altura 50cm. largura 30cm e espessura 1,5cm. 

010705 BACIA PLÁSTICA 10L: 
	

55,0000 1iNipA["- 	 46,46 
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Quant Unidade 	VI. Estimado 

Especificação: Bacia Plástica Redonda 10L c/tampa. 

010707 XÍCARA SEM PIRES 200ML: 	 55,0000 UNIDADE 	 993 

Especificação: Xícara, material cerâmica, tipo chá, capacidade 200 ml. 

010708 XÍCARA COM PIRES 75ML: 	 85,0000 UNIDADE 9,93 

Especificação.. Xícara com pires. material cerâmica. tipo café. capacidade 75ml. 

 

010714 PRATO RASO DESCARTÁVEL: 	 310,0000 PACOTE 	 410  

Especificação: diâmetro 210mm pct c/10 unidades. 

010715 COLHER DESCARTÁVEL.  310,0000 PACOTE 4,29 

Especificação: plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

• 

 

010716 GARFO DESCARTÁVEL: 	 110,0000 PACOTE 	 4,31 

Especificação: Plástico transparente. pct c/ 50 unid. 

010717 FACA DESCARTÁVEL: 	 110,0000 PACOTE 	 4,09 

Especificação: Plástico transparente. pct c/ 50 unid. 

010677 ESCORREDOR ALUMÍNIO N°35: 	 55,0000 "IDADE 	 38,70 

Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins. em alumínio em alumínio polido: tipo 
tacho: com pé e asas de alumínio: alças laterais fundidas. com  forna espessura 
de 2mm: (tolerância entre 5 e 10%). Item 15.2- escorredor tamanho n° 35. com  
capacidade aprox. Para 9.25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mie diâmetro. 
Escorredor para arroz. macarrão e afins, em alumínio - em alumínio polido: tipo 
tacho: com pé e asas de alumínio: alças laterais fundidas, com fuo na espessura 
de 2mm; (tolerância entre 5 e 10%). Item 15.2- escorredor tamanho n° 35, com 
capacidade aprox. Para 9.25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 ride diâmetro. 

 

  

010678 ESCORREDOR ALUMÍNIO N"45: 	 35,0000 UNIDADE 	 66,18 

Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumínio em alumínio polido: tipo 
tacho: com pé e asas de alumínio,. alças laterais fundidas. com  forna espessura 
de 2mm: (tolerância entre 5 e 10%) item 15.1- escorredor tamanho n° 45. com  
capacidade aprox. Para 20 litros, medindo altura 190mm; diâmetro 450mm. 

11, 	

010709 CANECA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 3000,0000 UNIDADE 	 3,81 

Especificação: Comporta 300 ml, produzida em polipropileno virgem atóxico. Confee 

010710 PRATO PLÁSTICO PADRAO FNDE. 	 3000,0000 UNIDADE 	 3,96 

Especificação: Comporta 600 ml, produzido em polipropileno virgem atóxico. Cordeie 

010646 CUSCUZEIRA G: 

	

	 65,0000 UNIDADE 	 111,19  

Especificação.* Cuscuzeira tamanho grande nr 30- padrão industrial, em alumínio, alta resistência 
e durabilidade. com  duas alças protetores térmicas, tampa com pwcivr redondado 
e de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpeza. 19 Litros 

, 010691 PEGADOR DE ALIMENTOS: 	 65,0000 UNIDADE 	 17 02  

Especificação: Pegador para massas em aço inox 35cm 

010711 CUMBUCA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 3000,0000 UNIDADE 3,71 

Especificação: Comporta 450 ml, produzida em polipropileno virgem atóxico. Corrde. 

010712 COLHER PLÁSTICA PADRAO FNDE: 3000,0000 UNIDADE 3,07 

Especificação: Padrão FNDE. Produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor verde. 

010654 BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR G: 	 13,0000 UNIDADE 	 113,45  

Especificação' Bandeja grande em inox formato retangular. medindo aprox. 48cm deomprimento 
e 32cm de largura. 

010663 PANELA (CALDEIRAO) 60L: 
	

35,0000 UNIDAI) 	 1.451,23 
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Especificação: Panela, material aluminio. capacidade 60L. características adicioÉs fundo 
triplo/com alças e tampa. tipo caldeirão. 

010679 ESCUMADEIRA PARA SERVIR G: 
	

210,0000 UNIDADE 
	

29,76 

Especificação: Escumadeira de alumínio Fundido em coquilha. medindo 30cm. 

010703 PANELA (CALDEIRÃO) 40L: 	 45,0000 UNIDADE 
	

703,74 

Especificação: Panela. material aluminio, capacidade 401_, características adicione fundo 
triplo/com alças e tampa, tipo caldeirão. 

010704 PANELA (CALDEIRÃO) 27L: 	 25,0000 UNIDADE 
	

755,27 

Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 27L. características adicione fundo 
triplo/com alças e tampa. tipo caldeirão. 

010702 TACHO EM ALUMÍNIO C/ TAMPA: 
	

45,0000 UNIDADE 
	

58,60 

Especificação: cap. 20L, com alças do mesmo material. 

010690 PANELA DE PRESSÃO 4,5L: 	 25,0000 UNIDADE 
	

69,13 

Especificação: Panela pressão. material alumínio polido. capacidade 4.5 L. caraetisticas 
adicionais tampa com sistema de fechamento externo. 

010647 CUSCUZEIRA P: 	 45,0000 UNIDADE 
	

51,11 

Especificação: Cuscuzeira tamanho pequena nr 20 - padrão industrial. em alumínio. alta 
resistência e durabilidade, com duas alças protetores térmicas. tapa com 
puxador redondado e de fácil manuseio, tela interna removível paraacilitar a 
limpeza. 3.5 Litros 

010648 GARRAFA TERMINCA PLÁSTICA 9L: 	 6,0000 UNIDADE 
	

105,35 

Especificação' Garrafa térmica capacidade 9 litros- botijão - com torneira, tampa de rosca com 
bocal largo. pés retráteis 

010851 ÁGUA SANITÁRIA: 	 610,0000 CAIXA 
	

28,73 

Especificação: Composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, Glote, cor incolor. 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras. pias. Tipo coam. em 
embalagem plástica de 1 000m1. Caixa c/ 12 unid. 

010909 ÁLCOOL LÍQUIDO: 	 10,0000 UNIDADE 
	

8,67 

Especificação: Álcool etílico hidratado para uso doméstico - 46° INPM, com registro do 
responsável químico. registro no lnmetro. com  data de envasamentcn° de lote e 
validade na embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseFrasco 
plástico de 1000 ml. 

010853 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL P: 	 210,0000 CAIXA 
	

34,37 

Especificação: embalagem de 500 ml. diversos aromas. concentrado e perfumado. Detante 
com alto poder germicida. fungicida e bactericida. com  ação desodizante e 
perfumada. Cx c/ 12 und. 

010854 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL M: 	 310,0000 CAIXA 
	

44,03 

Especificação: embalagem de 1 litro. diversos aromas, concentrado e perfumado. Clinfetante 
com alto poder germicida. fungicida e bactericida. com  ação desoalizante e 
perfumada. Cx c/ 12 unds. 

010856 ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITARIO: 
	

215,0000 UNIDADE 
	

9,72 
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Especificação: tipo bola com suporte. Vassoura sanitária com cerdas lisas e forrrte anatômico 
que acessa todos os cantos. Cabo e cepa de plástico. Durável (ie.  higa 

010857 ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA: 	 90,0000 CAIXA 
	

53,48 

Especificação: para limpeza geral. dupla face, confeccionada em manta não tecidcde fibras 
sintéticas. unidas com resina a prova d'água, impregnada com minei-  abrasivo e 
aderida á espuma de poliuretano com bactericida. nas medidas 110mna 75 mm x 
20 mm. Caixa com 60 Unid. 

010860 ISQUEIRO: 	 25,0000 CARI 
	

45,67 

Especificação: corpo revestido em plástico, acende aproximadamente 3000 vezes. mo selo de 
aprovação do INMETRO. movido a gás. cores diversas. Cadela cddnidkles 

010861 	LIMPA ALUMÍNIO: 	 310,0000 CAIXA 
	

69,22 

Especificação: Para limpeza e clareamento de peças em alumínio, em embalagem Ifflásde 500 
ml. À base de ácido alquil. caixa c/ 24 unid. 

010863 MANGUEIRA PARA JARDIM: 	 55,0000 UNIDADE 
	

53,09 

Especificação: material resistente. reforço com fio de poliéster. flexível. m6rbbn30 metros 

010864 PÁ P/ LIXO PEQUENA: 	 410,0000 UNIDADE 
	

6,86 

Especificação: cabo em madeira, com no minimo 60 cm. Em plástico resistente comabo de 
madeira 

010866 PANO DE CHÃO: 	 2000,0000 tiNil3 AnE 	 5.78 

Especificação: em algodão lavado, tipo saco, para limpeza. na  cor branca, dimeneo 
aproximadas de 50x80 cm. 

010867 PANO DE PRATO: 	 1000,0000 UNIDADE 
	

5,11 

Especificação: para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão. em cores cias. medindo 
40x66cm. 

010869 PAPEL TOALHA: 
	

210,0000 PACOTE 	 4,94 

Especificação: folha simples branca intercalada. macia e absorvente, 100 % fibraselulósica. 
Pacote 2 rolos, com 60 folhas cada de 22cm x 20cm. 

010870 PEDRA SANITÁRIA: 	 1000,0000 UNIDADE 
	

1,66 

Especificação: bacteriostática pedra com suporte. Composto por paradiclorobenzencágua, 
carbono de sódio, paraformadeildo. fragrância, unid. 30g. 

010871 RODO PEQUENO: 	 400,0000 UNIDADE 	 7,11 

Especificação: Rodo de Madeira 40cm com Cabo de Madeira 120cm 

010872 RODO GRANDE: 	 400,0000 UNIDADE 	 10,32 

Especificação: Rodo de Madeira 60cm com Cabo de Madeira 120cm 

010874 SABÃO EM PÓ: 

	

	 610,0000 CAIXA 	 90,03 

Especificação: com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500gaixa com 
24 unidades. 

010873 SABÃO EM BARRA: 
	

410,0000 CAIXA 	 61,00 
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Especificação: de 200g, glicerinado. embalado em saco plástico, caixa com 10 pacet com 05 
unidades. 

010876 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 15 LITROS: 	 410,0000 PACOTE 
	

2,71 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul. para uso doméstico. pacote com itOdas. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055!13 

010877 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 30 LITROS: 	 110.0000 PACOTE 
	

3,00 

Especificação. 06 micra& cor preta ou azul. para uso doméstico. pacote com Vadies. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055!13 

010878 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 50 LITROS: 	 210,0000 PAccilt 
	

3,28 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico. pacote com iffidas. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055!13 

010879 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 100 LITROS: 	 310,0000 PAC C)JE 
	

5,07 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico. pacote com 4:1:Mas. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13~13 

010880 VASSOURA DE CERDAS DE NYLON: 	 1500,0000 UNIDADE- 
	

10,66 

Especificação: corpo plástico medindo 20 x 5 cm. cabo em madeira medindo 1iisou 

010881 VASSOURA DE CIPO: 	 500,0000 UNIDADE 
	

10,72 

Especificação: Vassoura, cerdas em cipó, comprimento mínimo das cerdas 20 cm, cabem 
madeira medindo aproximadamente 1,30 m. 

010883 DETERGENTE LIQUIDO: 	 410,0000 CAIXA 
	

43,62 

Especificação: biodegradável, com excelente ação desengordurante. neutro e clearembalagem 
plástica de 500 ml com bico regulador para uso económico. para laar louças. 
caixa c/ 24 unid 

010884 TOALHA DE ROSTO: 
	

310,0000 UNIDADE 
	

14,28 

Especificação: 100% algodão 

010886 ÁLCOOL ETÍLICO 70%: 	 25,0000 CAIXA 
	

94,15 

Especificação: Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70g1), apresdação liquido. 
Caixa com 12 Unid. 

010892 LIMPA VIDRO: 	 110, 0000 UNIDADE 
	

11,51 

Especificação: Limpa-vidro. aspecto físico liquido. composição butil étetripolifosfato de sódio, 
etanol 14 %, spray 500ml. 

010910 BALDE SEM TAMPA P 	 20,0000 UNIDADE 
	

5,47 

Especificação: Em plástico resistente. alça de aço, sem tampa. cores diversasp.cb litros. 

010894 BALDE SEM TAMPA M: 	 200,0000 UNIDADE 
	

10,11 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa. cores diversasp.cá0 litros. 

010895 BALDE SEM TAMPA G: 	 300,0000 UNIDAM 
	

17,86 

Especificação: Em plástico resistente. alça de aço. sem tampa. cores diversasp.c30 litros. 

010897 LIXEIRA PEQUENA: 
	

100,0000 UNIDADE 
	

16,68 
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Especificação: em plástico resistente. sem tampa. cap. 15 litros. 

010900 LUVAS DE BORRACHA P: 	 105,0000 PAR 
	

5.04 

Especificação.' Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural. cornevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanifib Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010901 LUVAS DE BORRACHA M: 	 400,0000 PAR 
	

5.19 

Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural. cornevestimento 
interno. reforçada. com  superfície externa antiderrapante. Tamanh6/1 Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010902 LUVAS DE BORRACHA G: 	 500,0000 PAR 
	

6,26 
Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, cornevestimento 

interno, reforçada. com  superfície externa antiderrapante. Tamanht. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010903 SODA CAUSTICA: 	 100,0000 UNIDADE 
	

13,58 
Especificação: sólida, distribuidas em escamas, peso líquido de 950 g, concentráp mínima de 

65 % 

010882 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR: 	 45,0000 CAIXA 
	

114,58 
Especificação: Composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja. água e pragiene (propano. 

butano). Embalagem com 400m1 Spray. Caixa com 12 unidades. 

010868 PAPEL HIGIÉNICO: 	 610,0000 FARDO 
	

62,98 

Especificação: branco, folha simples, macio, neutro, picotado, não reciclado, alt absorção, rolo 
com 40m x 10cm. Fardo com 16 Pacotes c/ 04 unid. 

010865 PALHA DE AÇO: 
	

410,0000 FARDE) 	 23.64 

Especificação: formato retangular. aplicação limpeza geral. textura macia e iseatde sinais de 
oxidação, medindo, no mínimo. 100x75. Composição: lã de aço carban Fardo 14 
pacotes com 08 unidades. 

010875 SABONETE EM BARRA: 	 410,0000 UNIDADE 
	

2,85 

Especificação: de 90g glicerinado e cremoso, embalagem plástica. uso adulto. fragncia suave. 

010906 ÁLCOOL EM GEL: 	 25,0000 CAIXA 
	

91,24 

Especificação: Álcool etílico limpeza de ambientes. tipo etílico hidratado. apiÈrção limpeza. 
concentração 65"inpm. Apresentação Gel. embalagem c/ 500g. Caixane 12 Unid. 

010907 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO P: 
	

410,0000 UNIDADE 
	

4,83 

Especificação: Talado 8 Litros 

010917 CANECAO DE ALUMÍNIO: 
	

10,0000 UNIDADE 
	

16,30 

010855 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL G: 	 510,0000 CAIXA 
	

46,62 

Especificação: embalagem de 2 litros diversos aromas. concentrado e perfumado. ainfetante 
com alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desockrante e 
perfumada. Cx c/ 06 und. 

010858 FLANELA: 
	

520,0000 UNIDADE 
	

3,72 
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Especificação: tecido 100% algodão. bordas overloqueada em linhas de algodão meu klo aprox. 
0.40 x 0.58 cm 

010859 INSETICIDA SPRAY: 
	

210,0000 uNIDAnt 	 11,13 

Especificação: 500m1. multi-inseticida tipo spray extermina para controle de mosquitos (inclUve 
da dengue). moscas, baratas. formigas e aranhas. a base de água. Produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

010862 LIMPA CERÁMICA E AZULEJOS: 	 55,0000 CAIXA 
	

79,16 

Especificação: alvejante para cerâmicas, azulejos, ardósia, sanitários, embalagenrle 01 litro 
caixa c/12unid. 

010911 LUSTRA MÓVEIS' 	 15,0000 CAIXA 
	

78,77 

Especificação: a base de silicone perfume suave ação de secagem rápida frasco pÉtico de 200 
ml, constando no rotulo o numero do lote,nome do fabricante.prazode validade. 
caixa / 12 unid 

010885 TOUCA DESCARTÁVEL: 	 210,0000 PACOTE 	 11,06 

Especificação: Cor branca, Pacote com 100 unidades. 

, 010887 AVENTAL EMBORRACHADO: 	 410,0000 UNIDADE 	 12 78  

Especificação: Com aproximadamente 1.10 cm de alt. E 63 cm de largura 

010888 BACIA PLÁSTICA PEQUENA: 	 210,0000 UNIDADE 	 19,80 

Especificação: Bacia plástica fabricada em polipropileno de design redondo, com apacidade de 
18 litros. O produto deve atender ás normas técnicas de referênciarelativas a 
fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos em 4or na data do 
edital 

010889 BACIA PLASTICA GRANDE: 
	

210,0000 UNIDADE 
	

38,48 

Especificação: Bacia, material plástico, 40 Litros canelada grande. 

010890 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: 	 210,0000 UNIDADE 
	

3,78 

Especificação: Escova limpeza geral, nome escova para roupearacteristicas adicionais: escova 
limpeza geral, material corpo plástico. formato oval, material cilas nylon, 
comprimento 12 cm, largura 5 a 8 cm (escova p/ lavar roupas). 

010891 FÓSFORO: 	 20,0000 PACOTE 
	

4,92 

Especificação: Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça vermelha, tipo lorgijscote contendo 
10 Unid. 

010893 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: 	 100,0000 PACOTE 
	

20,97 

Especificação: Máscara, tipo antialérgico, tipo uso descartável/Unica tipo fixaip elástico, 
aplicação em cirurgias. características adicionais gramatura 30 g✓ , tripla 
camada de filtragem, formato retangular, cor branca. Pacote cOrrun1d 

010914 ALGODÃO HIDRÓFILO: 
	 20,0000 EMBALAGEM 	 21,47 

Especificação: Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material alvejadcpurificado, 
isento de impurezas, características adicionais enrolado em papehpropriado. 
esterilidade não estéril. tipo embalagem embalagem individual.G500 

010898 LIXEIRA MÉDIA: 
	

110,0000 UNIDADE 
	

23,18 
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Especificação: em plástico resistente. sem tampa. cap. 30 litros. 

010899 LIXEIRA GRANDE: 	 110,0000 UNIDADE 	 40,90 

Especificação.' em plástico resistente, com tampa. cap. 50 litros. 

010904 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO (DESENGORDURANTE): 	 500,0000 CAIXA 	 78,18 

Especificação.' Limpador Multiuso Limpeza Pesada com 500m1. Composto por Alquil ifiE e n o 
sulfonato de sódio, álcool etoxilado. coadjuvantes. sequestráritgrância e água. 

010913 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO G: 	 20,0000 uNIDAD[ 	 45,15 

Especificação: Talado 50 Litros 

010912 ALCOOLL LÍQUIDO 92,8 INPM: 	 20,0000 CAIXA 	 97,30 

Especificação: Álcool etílico hidratado para uso doméstico - 92,8° INPM. com  registro do 
responsável químico, registro no lnmetro, com data de envasamentcn° de lote e 
validade na embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseFrasco 
plástico de 1000 ml. Caixa com 12 unidades. 

010852 CERA LIQUIDA: 	 25.0000 I-B AIXA 
	

57,15 

Especificação: liquida, incolor. auto brilho com cera de carnaúba, parafina resei alcalina solúvel. 
de polimento. conservante, perfumada, 500m1, incolor. caixa c/ 1121id. 

010896 BALDE COM TAMPA G: 
	

150,0000 UNIDADE 	 91,35 

Especificação: Cesto plástico capacidade 100 litros com tampa. 

010915 ODORIZADOR DE AR: 
	

25,0000 UNIDADE 
	

9,27 
Especificação: composto por perfume. álcool etílico, nutrido de soja. água e prafiene (propano. 

butano). Embalagem com 360m1 Spray. 

010905 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM: 
	

35,0000 CAIXA 	 101,65 
Especificação: Frasco com 1 litro. Cx com 12 frascos. 

010908 CABO P/ RODO/VASSOURA: 
	

500,0000 UNIDADE 
	

2,15 

Especificação: Em madeira. aproximadamente 1.30 m. 

010916 COPO DESCARTÁVEL (50ML) 
	

310,0000 PACOTE 
	

2,66 

Especificação: capacidade 50m1 pacote com 100 unidades 

010721 AÇÚCAR CRISTALIZADO: 	 45,0000 FARDO 
	

78,50 

Especificação: Sacarose de cana-de-açúcar. na  cor branca. Pacote com 2kg. Embalagem 
confeccionada em plástico resistente. contendo dados de identifigzão do produto, 
marca do fabricante. data de fabricação e prazo de validade e pestiquido. Fardo 
contendo 15 unid. 

010722 BISCOITO DE AGUA E SAL: 	 1010,0000 PACOTE 
	

4,77 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou em/ em 
original de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação 	dos 
ingredientes. informações do fabricante e data de vencimento. 

010723 BISCOITO DOCE: 	 510,0000 PACOTE 
	

4,70 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou embEjem 
original de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação 	dos 
ingredientes. informações do fabricante e data de vencimento. 

010725 CAFÉ: 	 55,0000 'CAI" 
	

124,60 

Especificação: Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote com 500g. O rfirtriutralodeve 
de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café- AB/C ou apresentar 
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laudo de comprovação de pureza emitido por laboratório competente. Embalagem 
contendo informações do fabricante data de fabricação e prazo dsslidade. Caixa 
com 20 Pacote. 

010726 SALSICHA MISTA 	 110,0000 QUILO 
	

9,53 

Especificação: congelada, embalagem plástica transparente. atóxica não recicladaontendo 
informações sobre o fabricante e datas de processamento e validadéada pacote 
deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar validade mínima Qtrés) meses 
a partir da data de entrega. 

010814 LINGUIÇA CALABRESA: 
	

110,0000 PACOTE 
	

82,63 

Especificação: sem gordura. produto não transgênico. acondicionado em pacote de bg, 
embalado a vácuo. 

010815 LINGUIÇA TOSCANA: 	 110,0000 PACOTE 
	

63,50 

Especificação: sem gordura, produto não transgênico. acondicionado em pacote de âg, 
embalado a vácuo. 

010728 CALDO DE CARNE: 8,0000 CAIXA  

 

15,71 

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010729 CALDO DE FRANGO: 
	

8,0000 CAIXA 
	

15,44 

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010730 CALDO DE LEGUMES 8,0000 CAIXA  15,05 

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010732 EXTRATO DE TOMATE: 

 

210,0000 UNIDADE 

  

  

3,56 

    

Especificação: Concentrado. Acondicionado em embalagem de 250g. confeccionada ertata ou 
papel, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante &ata de 
vencimento. No caso de lata, não deve estar amassada. enfeauft~ada. não 
deve conter perfuração, principalmente na costuras. não deve solta r ar com cheiro 
de azedo ou podre quando aberto. não deve apresentar manchas escas e 
ferrugem na parte interna. 

010733 FLOCOS DE ARROZ: 	 25,0000 FARI3() 
	

32,13 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g. comoitfflações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagn. Deve 
estar seco e bem solto no pacote: não ter manchas de cor preta, aalada ou 
esverdeada e cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

010734 FLOCOS DE MILHO: 	 25,0000 FARDO 
	

32,60 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com arfnações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagn. Deve 
estar seco e bem solto no pacote: não ter manchas de cor preta. aalada ou 
esverdeada e cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

010737 MACARRÃO: 	 25,0000 FARDO 	 54,75 

Especificação: Tipo espaguete. com  ovos. Acondicionado em embalagem de 500 g. cdendo na 
embalagem identificação do produto. marca do fabricante, prazo dryalidade e 
peso liquido Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brai e cinza 
(mofo); não devem estar com cheiro de mofo: não devem estar com ~ações 
(carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem cp branco solto 
no pacote, fardo com 20 pacotes. 
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010738 MARGARINA: 	 12,0000 CAI" 
	

58,83 

Especificação: Vegetal, com sal. com  no mínimo 50 % de lipídio. acondicionada embalagem de 
500 mg, confeccionada em material plástico original de fábrica. adendo no corpo 
da embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabric ante e data 
de vencimento. Caixa Contendo 12 Unid. 

010740 ÓLEO DE SOJA: 	 210,0000 UNIDADE 
	

5,20 

Especificação: Acondicionado em embalagem plástico de 900 ml, contendo no corpo ad 
embalagem informações do fabricante, ingredientes e data de venciento. Não 
devem estar amassadas. enferrujadas e estufadas. não devem copéefurações, 
principalmente nas costuras, o óleo deve ser transparente com cherb e gosto 
próprios: não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre, quarstrertos. 

010817 ABÓBORA: 	 110,0000 QUILO 
	

6,59 
Especificação: Uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescestes, intactas, fites e bem 

desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes arfisiépextema. 

010744 ALFACE 	 210,0000 MAÇOS 
	

3,44 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirxrd ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra adi à superfície 
externa. 

010745 ALHO: 	 105,0000 QUILO 
	

20,75 
Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões. perfurações wcortes, com 

grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e consffigio por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, 
com data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010747 BATATA (INGLESA): 	 210,0000 QUILO 
	

5,81 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirrs ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderia à superfície 
externa. 

010748 BETERRABA: 	 55,0000 QU'LC 
	

5,36 

Especificação: De primeira qualidade. tamanho médio a grande, ternos sem mancharom 
coloração uniforme. apresentando grau de maturação aproximadament80%, tal 
que lhe permita suportar a maniPulação, o transporte e a conservãp em 
condições adequadas para o consumo. com  ausência de ferimentos odefeitos, 
sujidades. parasitos e larvas. 

010749 CEBOLA: 	 210,0000 QUILO 
	

5,15 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações =odes. com  
grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e consin ►o por. pelo 
menos, dois dias. acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, 
com data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010750 CENOURA 	 210,0000 Oun-c 
	

5,05 

Especificação: De primeira qualidade. in natura, firme, sem lesões. perfurações =odes. com  
grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e consitglio por. pelo 
menos, dois dias. acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos. 
com  data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 
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010752 CHUCHU: 	 55,0000 QUILO 
	

6,09 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteir(ens ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderia à superfície 
externa 

010753 COUVE: 	 210,0000 MAÇOS 
	

3,52 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirre ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderia à superfície 
externa. 

010755 LIMÃO: 	 85,0000 QuIL° 
	

5,41 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, dermes, 
firmes e com brilho, apresentando grau de maturação tal que (hera suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas pra o 
consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, par 	e larvas. 

010757 MACAXEIRA: 	 210,0000 QUILO 
	

3,75 
Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, temos sem manchaom 

coloração uniforme, apresentando grau de maturação aproximadament60%, tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservãp em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos odefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

010761 PEPINO: 	 55,0000 QUILO 
	

4,38 

Especificação: In natura de primeira qualidade, em condições adequadas para o como. Com  
ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasite larvas. 

010762 PIMENTÃO: 	 55,0000 QUILO 
	

6,89 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, temos, com coloção uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mareulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com  
ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitlervas. 

010763 REPOLHO: 
	

125,0000 QUILO 	 5,65 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações cocortes, com 
grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e COI7S00 por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, 
com data de validade impressa e não inferior a 90 dias, 

010764 TOMATE: 	 110,0000 QUILO 
	

7,35 

Especificação: De primeira qualidade, lavado, tamanho médio, uniforme, inteirrers ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra adi à superfície 
externa. 

010818 SUCO EM PÓ: 	 110,0000 PACOTE 	 13,54 

Especificação: Preparado sólido para refresco artificial, pct. lkg, diversos sabes, confeccionada 
em plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificãp do produto, 
marca fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010766 PÃO FRANCES: 
	

1100,0000 UNIDADE 	 0,69 
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Especificação: Pão, tipo francês, ingredientes açúcar, água, brometo, farinha ~go, margarin a, 
peso 50 g. 

010780 LEITE EM PÓ: 
	

10,0000 FARDO 	 229,05 

Especificação: Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Aconcionado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da emhejem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data d e vencimento. 
Não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deleitar ar com 
cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar manchaescura e 
ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente rigi.le; deve estar 
seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forteheiro azedo ou 
rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Fardo contendo faid. 

010786 PIMENTA DO REINO: 
	 55,0000 PACOTE 	 5,85 

Especificação: Moída, embalagem plástica de 50g. 

010792 MORTADELA 1KG: 	 110,0000 QUILO 
	

8,00 

Especificação: mortadela, origem carne bovina, prazo validade 60 Dias contando delata de 
entrega. 

010794 FRANGO CONGELADO INTEIRO: 	 160,0000 QuIL° 
	

9,18 

Especificação: com miúdos, não temperado, industrialmente, embalado com selo ralspeção (SI), 
com 1kg, data e local de processamento e validade impressa na elagem. 

010795 PEITO DE FRANGO: 	 90,0000 QuiLo 
	

15,19 

Especificação: com osso, congelado, embalagem plástica transparente, atóxica nãaieciclada, 
contendo informações sobre o fabricante e datas de processamento validade. 
Cada pacote deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar vaie mínima 03 
(três) meses a partir da data de entrega. 

• 	
Especificação: Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, ateiclicionado em 

010796 ARROZ: 	 210,0000 PACOTE 

	

embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem idenificação do 

	
15,87 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010797 OVOS: 	 110,0000 CARTELA 
	

12,05 

Especificação: De galinha, tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 lidades, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso líquido 
mínimo de 1.800g. 

010798 TEMPERO COMPLETO: 	 110,0000 UNIDADE 
	

4,58 

Especificação: A base de salsinha, cebolinha e sal, sem pimenta. Sem manchas estas sem 
corpos estranhos. Acondicionada em embalagem de 300g. Confeccionadm pote, 
contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de vencimento. 

010799 CARNE BOVINA DE 1', IN NATURA: (TRASEIRA) 	 210,0000 QUILO 
	

25,01 

Especificação: sem osso, tipo coxão duro, patim, sem gordura, sem sebo, resfriadwmbalagem 
transparente, com 500g. O produto deverá apresentar validade ~linde 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010800 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MÚSCULO, PALHETA E LOMBO) 
	

210,0000QUILO 	 20,45 
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Especificação: Em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica transpente, 
atóxica não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar valide mínima de 
03 (três) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010801 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (COSTELA) 	 210,0000 QUILO 
	

15,81 

Especificação: em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica traniente, 
atóxica não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar valEstle mínima de 
03 (três) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010802 CARNE BOVINA DE 2a, IN NATURA: (MOÍDA) 
	

210,0000 QUILO 
	

16,95 

Especificação: Dianteira, sem osso, tipo paleta ou acém, sem gordura, sem sebo, esfriada, 
embalagem transparente, atóxica. O produto deverá apresentar valúJe mínima de 
03 (três) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010803 ÁGUA MINERAL 200ML: 
	 210,0000 FARDO 

	
26,76 

Especificação: Sem gás, em copo transparente com capacidade de 200m1, c/ informãçs do 
fabricante e data de vencimento. Fardo com 48 Unidades. 

010806 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ACEROLA): 	 110,0000 QUILO 
	

12,15 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor acerola. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da Extração da fruta 
in natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a 
manter as características organolépticas e destruir bactérias e le/eduras validade: 
até 12 (doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentarno momento 
da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento ntnimo de 4 
litros de suco/kg. 

411 	Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor cupuaçu. Apolpas de 
010808 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CUPUAÇU): 	 110,0000 QUILO 

	
15,09 

frutas deverão atender as seguintes características: deve ser edil da extração da 
fruta in natura, pasteurizada•aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a 
manter as características organolépticas e destruir bactérias e leeduras validade: 
até 12 (doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentarno momento 
da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento animo de 4 
litros de suco/kg. 

010810 POLPA DE FRUTA - NATURAL (MARACUJÁ): 
	

110,0000 QUILO 	 16,11 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor maracujá. stlpolpas de 
frutas deverão atender as seguintes características: deve ser o da extração da 
fruta in natura, pasteurizada•aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a 
manter as características organolépticas e destruir bactérias e leyeduras validade: 
até 12 (doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentarno momento 
da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento tinimo de 4 
litros de suco/kg. 

010811 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ABACAXI): 	 110,0000 QUILO 
	

9,53 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor abacaxi. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta 
in natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100c de forma a 
manter as características organolépticas e destruir bactérias e laeduras validade: 
até 12 (doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentarno momento 
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da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento m Mimo de 4 
litros de suco/kg. 

010812 VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: 
	

110,0000 UNIDADE 
	

3,77 

Especificação: embalagem tipo pet de 750m1 acondicionados em embalagem pãsticrartsparente 
com validade não inferior a 180 dias. 

010829 FEIJÃO: 	 410,0000 PACOTE 	 7,25 
Especificação: Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em embalagem de 1 kg, cciendo na 

embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safra, 1710 de validade 
e peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outrosnisetos); não 
devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; ão devem 
apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for abert 

010830 SAL: 	 110,0000 PACOTE 
	

1,74 

Especificação: Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo noorpo da 
embalagem informações do fabricante e data de vencimento. 

010720 ACHOCOLATADO EM PÓ: 	 12,0000 CAIXA 
	

91,61 

Especificação: Em pó, solúvel, natural. Acondicionado em embalagem de 400g, cootéonada em 
plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificaçãodo produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Caixandonk4 Unid. 

010724 BISCOITO ROSQUINHA DOCE: 	 510,0000 PACOTE 
	

6,30 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou embgem 
original de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação 	dos 
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. 

• 	010727 CHARQUE DIANTEIRO: 	 100,0000 QUILO 

Especificação: em cubos, pacote a vácuo de 1 kg, preparado com carne bovina de boqualidade 
salgada curada seca, de consistência firme, com cheiro e sabor podo, isentos de 
sujidades e materiais estranhos,embalado a vácuo em sacos transpaentes, e 
atóxicos, resistentes. O produto deverá apresentar validade minima03 (três) 
meses a partir da data de entrega. 

010735 LEITE CONDESADO: 	 12,0000 CAIXA 
	

100,24 

Especificação: Embalagem confeccionada em papel, original de fábrica, contendo noorpo da 
embalagem, Pct. com  395g, especificação dos ingredientes, informakips do 
fabricante e data de vencimento. Não deve conter perfurações, pipalmente nas 
emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abetos. Caixa 
com 24 unidades 

010736 LEITE LÍQUIDO: 	 15,0000 CAIXA 
	

54,76 

Especificação: Caixa de 10001 original de fábrica, contendo no corpo da embalagem 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data ei vencimento. 
Não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não desadtar ar com 
cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar manchaescura e 
ferrugem na parte interna. Caixa contendo 12 Unid. 

010739 MILHARINA: FARDO 12,0000 	 34,40 

25,92 
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Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com cinfnações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalam. Fardo 
contendo 30 Unid. 

010741 TAPIOCA: 	 55,0000 QUIL° 	 7,72 

Especificação: Goma de tapioca hidratada feita a partir da fécula da mandioca. 

010742 PRESUNTO: 

	

	 125,0000 QUILO 	 22,59  
Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, cozido com 100% de carne de avppça inteira, 

com validade mínima de 02 meses. 

010743 QUEIJO: 	 125,0000 QUILO 	 18,49 
Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, com prazo de validade na embalage 

010746 BANANA: 	 210,0000 QUILO 	 4,71 

Especificação: Tipo prata, de primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternosem manchas, 
com coloração uniforme, apresentando grau de maturação aproximadaente 60%, 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conse rvação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, 
sujeiras. parasitos e larvas. 

010754 LARANJA: 	 110,0000 QUILO 
	

4,31 
Especificação: ln natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no taanho médio, 

aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apreseahdo grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transportee a 
conservação em condições adequada para o consumo. Com  ausência de 
ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

010756 MAÇÃ: 	 110,0000 QUILO 
	

7,80 
Especificação: Nacional, in natura, vermelha, de primeira qualidade, madura, frot de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução no tamanho, apresentado grau dematuração 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a consevação em 
condições adequadas para o consumo. Com  ausência de ferimentos oudefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

010758 MAMÃO: 	 125,0000 QUILO 
	

5,10 
Especificação: Tipo papaia, in natura, de primeira qualidade, madura, no grau 177a330 de 

evolução, apresentado grau de maturação tal que lhe permita supcst a 
manipulação, o transporte e a conservação. Com  ausência de ferimens ou 
defeitos, sujidades, parasitos e larvas 

010759 MELANCIA: 	 210,0000 QUILO 	 3,83 
Especificação: ln natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolop, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapillação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitosujidades, 
parasitas e larvas 

010760 MELÃO: 	 125,0000 QUILO 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolue, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapigação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitossujidades, 
parasitas e larvas. 

5,18 

010765 REFRIGERANTE: 	 305,0000 FARDO 	 48,42 
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Especificação: Embalado em garrafa PET de 2 litros, diversos sabores, c/ informoçs do 
fabricante e data de vencimento, pacote c/06. 

010767 PÃO DE FORMA: 	 210,0000 PACOTE 	 8,92 

Especificação: Pão, tipo de forma, ingredientes farinha trigolfennento/sal/açubaergarina eágu a, 
peso 500 g, apresentação fatiado. 

010769 AMIDO DE MILHO: 	 12,0000 FARDO 
	

57,83 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 500 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. Fardo com 10 Unid. 

010770 COCO RALADO: 	 110,0000 PACOTE 	 5,23 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 100 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

010771 COLORE FICO: 	 125,0000 PACOTE 
	

2,78 

Especificação: A base de urucum com mistura de fubá e óleos comestíveis, produtoriginal de 
fabrica. Acondicionado em embalagem de 50g, contendo no corpo danabalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validadepeso liquido 

010772 CREME DE LEITE: 	 110,0000 UNIDADE 
	

4,61 

Especificação: Embalagem em lata de 300 ml contendo informações do fabricante datde 
fabricação e prazo de validade. 

010773 ERVILHA: 
	

110,0000 UNIDADE 
	

3,89 

Especificação: Em conserva , lata de 200g. 

010774 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: 	 110,0000 QuIL° 
	

6,01 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante, ingredientes e data de validade. Não dem ter cheiro 
azedo, nem manchas de cor escura (mofo). 

010775 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: 	 110,0000 PACOTE 
	

5,55 

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1 kg 
confeccionada em plástico original do fabricante, contendo no cocp da 
embalagem informações do fabricante e prazo de validade, não devepresentar 
manchas de cor escuras (mofo) 

010776 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: 	 110,0000 PACOTE 	 4,85 

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1 kg 
confeccionada em plástico original do fabricante, contendo no cocp da 
embalagem informações do fabricante e prazo de validade, não devepresentar 
manchas de cor escuras (mofo) 

010777 FÉCULA DE MANDIOCA: 	 30,0000 PACOTE 
	

6,72 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante, ingredientes e data de validade. Não ciem ter cheiro 
azedo, nem manchas de cor escura (mofo). 
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010778 FERMENTO BIOLÓGICO SECO: 	 55,0000 UNIDADE 
	

13,85 

Especificação: Acondicionada em embalagem plástica de 300 gramas, contendo idertitação do 
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

010779 FUBÁ DE MILHO: 	 30,0000 PACOTE 
	

2,84 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante, ingredientes e data de validade. Não dem ter cheiro 
azedo, nem manchas de cor escura (mofo). 

010781 MASSA PREPARADA P/ BOLO: 	 210,0000 PACOTE 	 5,25 

Especificação: Em embalagem plástica de 400g, contendo informações do fabricantedata de 
fabricação e prazo de validade. 

010782 MILHO PARA CANJICA: 	 110,0000 PACOTE 	 5,02 

Especificação: em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantalata de 
fabricação e prazo de validade. 

010783 MILHO PARA PIPOCA: 	 210,0000 PACOTE 
	

3,72 

Especificação: Em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricant&ata de 
fabricação e prazo de validade. 

010784 MILHO VERDE EM CONSERVA: 	 120,0000 UNIDADE 
	

3,24 

Especificação: Em embalagem de 200g, contendo informações do fabricante datEbrittação e 
prazo de validade. 

010785 OREGÁNO: 	 50,0000 PACOTE 
	

14,67 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 150g, com &Mações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalag. 

010787 SUCO CONCENTRADO DE CAJU: 
	

120,0000 UNIDADE 
	

6,63 

Especificação: Suco de Caju, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipoohga vida. 
Ingredientes: Água, suco concentrado de Caju, açúcar, vitamina Croma natural, 
regulador de acidez ácido cítnco e estabilizante. Embalado em gaifa PET de 500 
ml. 

010788 SUCO CONCENTRADO DE MANGA. 	 120,0000 UNIDADE 
	

7,02 

Especificação: Suco de Manga, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipdonga vida. 
Ingredientes: Água, suco concentrado de Manga, açúcar, vitamina artoma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em gagfa PET de 500 
ml. 

010789 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ: 	 120,0000 UNIDADE 
	

7,58 

Especificação: Suco de Maracujá, apresentação líquido, tipo natural, embalagem longa vida. 
Ingredientes.  Água, suco concentrado de Maracujá, açúcar. vitaminaC, aroma 
natural, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embaido em garrafa 
PET de 500 ml. 

010790 CHÁ DE ERVA DOCE: 	 55,0000 CAIXA 
	

4,86 

Especificação: Chá, tipo chá de erva doce, apresentação em saquinhos para infusOcuso 
alimentício. caixa contendo 10 sachê. 
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010791 ADOÇANTE 100ML: 	 15,0000 UNIDADE 
	

7,15 

Especificação: adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes sucie, prazo 
validade 1 ano, tipo dietético, características adicionais biceador. 

010793 PÃO HOT DOG: 	 3000,0000 UNIDADE 
	

1,07 

Especificação: Pão tipo cachorro quente, contendo em sua composição: farinha deri0o 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sal iodado, leite, f ermento, ovos, 
margarina e água, sem adição de conservantes, antimofo ou substâraz similares. 
Peso por UNIDADEde aproximadamente 50g. 

010804 ÁGUA MINERAL 300ML: 	 310,0000 FARDO 	 33,31 
Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do fel:dite e data 

de vencimento. Fardo com 24 Unidades. 

010805 ÁGUA MINERAL 500ML: 	 110,0000 FARDO 	 20,46 
Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do faárite e data 

de vencimento. Fardo com 12 Unidades. 

010807 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CAJU): 	 110,0000 QUILO 
	

11,99 
Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor caju. As Opas de frutas 

deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta 
in natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100c de forma a 
manter as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: 
até 12 (doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentarno momento 
da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento nfnimo de 4 
litros de suco/kg. 

010809 POLPA DE FRUTA - NATURAL (GOIABA): 
	

110,0000 QUILO 
	

12,37 
Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor goiaba. Apolpas de frutas 

deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta 
in natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100c de forma a 
manter as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: 
até 12 (doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentarno momento 
da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento nfnimo de 4 
litros de suco/kg. 

010813 EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE: 	 110,0000 PACOTE 
	

2,66 
Especificação: Saco, material plástico, aplicação acondicionamento cachorro queet altura 120 

mm, largura 200 mm, transmitância monolúcido. Pacote com 50 (ealidad 

010816 AÇAFRÃO: 	 55,0000 PACOTE 
	

6,56 
Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 100g, cowniapes do 

fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na entbalag 

010819 PÃO DE MASSA FINA: 
	

1100,0000 UNIDADE 
	

0,96 
Especificação: Pão de massa fina (pão do dia com massa fina, de 50 g) 

010820 AZEITONA: 	 60,0000 UNIDADE 
	

3,79 

Especificação: Acondicionado em copo de vidro de 100g, com informação do fabricas, data de 
vencimento estampado na embalagem. 
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010822 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA: 	 110,0000 QUILO 
	

6,24 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante, ingredientes e data de validade. Não dem ter cheiro 
azedo, nem manchas de cor escura (mofo). 

010823 LEITE EM PÓ DESNATADO: 	 110,0000 FARDO 
	

247,83 
Especificação: Desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acoridonado em 

embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da emteaãem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data d e vencimento. 
Não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deitar ar com • 	cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar manchaescura e 
ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente Nide; deve estar 
seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela fortebeiro azedo ou 
rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). 

010825 MUCILON DE ARROZ: 	 100,0000 UNIDADE 
	

7,12 
Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 230g, comoirrÉações do 

fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalaEgn. Deve 
estar seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, aalada ou 
esverdeada e cheiro azedo. 

010826 AVEIA EM FLOCOS: 	 100,0000 PACOTE 
	

5,84 
Especificação: aveia em flocos finos integral; com glúten; isento de gorduras agi cada porção de 

30g do produto composta de no mínimo 17g de carboidratos; 0, 0g deçúcares; 
4,3g de proteínas; 2,2g de gorduras totais; 0,5g de gorduras satadas; 2,9 de fibra 
alimentar; 104kcal de valor energético; embalagem em caixa com co4eúdo de no 
mínimo 200 gramas. 

010827 FARINHA LÁCTEA: 	 100,0000 PACOTE 	 9,63 
Especificação: farinha láctea, ingrediente farinha trigo, leite pó integral, açág, sal, 

características adicionais: contém glúten. Pacote com 400g 

• 	  
010828 PIMENTA DE CHEIRO: 	 8,0000 QUILO 

	
9,43, 

Especificação: IN natura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhpermita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condiçõeadequadas 
para o consumo. Com  ausencia de sujidads, parasitos e larvas. 

010834 ABACAXI: 	 55,0000 QUILO 
	

3,97 
Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, frutos de tamanho médicgrau máximo 

de evolução no tamanho, aroma sabor da espécie, sem ferimentos, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumoCom 
ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

010835 BATATA (DOCE): 	 55,0000 QUILO 
	

5,13 
Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirafeementos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderia à superfície 
externa. 

010836 PÊRA: 	 60,0000 QUILO 
	

10,37 
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Especificação. In natura. de primeira qualidade. maduro, no grau máximo de evolaic. 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapirlação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitossujidades, 
parasitas e larvas 

010837 TANGERINA: 	 55,0000 QUILO 
	

6 79 

Especificação: In natura de primeira qualidade. no grau máximo de evolução no h3anho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes. firmes e com brilho. apreseahdo grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação. o transportee a 
conservação em condições adequada para o consumo. Com  ausência de 
ferimentos ou defeitos. sujidades. parasitos e larvas. 

010838 UVA: 	 110,0000 QUILO 
	

14,68 

Especificação: In natura, de primeira qualidade. madura, no grau máximo de evolEip. 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapirlação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitossujidades. 
parasitas e larvas 

010839 BARRA DE CHOCOLATE . 
	

60,0000 UNIDADE 	 18,46 

Especificação: Ao leite e amargo. embalagem de 500g. 

010841 CHOCOLATE GRANULADO: 	 110,0000 PACOTE 
	

3,52 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 150 g, confeccionada em plástico rente, 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, marca déabricante, 
prazo de validade e peso liquido. 

010842 KETCHUP: 	 60,0000 UNIDADE 
	

4,00 

Especificação: Acondicionada em caixa tetrapak de 300 gramas, sabor tradicionalcontendo 
identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazoiddeleval 

010843 MOLHO DE MOSTARDA: 	 25,0000 UNIDADE 
	

4,48 

Especificação: Em embalagem de 190g, contendo informações do fabricante daiaricctrçãb e 
prazo de validade. 

010844 MUCILON DE MILHO: 	 50,0000 UNIDADE 
	

6,86 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 230g. com  &Inações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagn. Deve 
estar seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, alada ou 
esverdeada e cheiro azedo. 

010845 PIRULITO: 	 410,0000 PACOTE 
	

9,29 

Especificação: Embalagem de plásticos de 1kg. informações do fabricante e data delidade. 

010846 QUIABO: 	 55,0000 QUILO 
	

6,17 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio. inteiros, com coloração unif 	orme. 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapillação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumoCom 
ausência de ferimentos ou defeitos. manchas. sujidades. parasitlisvas. 

010847 UVAS PASSAS 	 12,0000 QUILO 
	

20,63 

Especificação: de primeira qualidade. Com  ausência de ferimentos ou defeitos. adjades, 
parasitas e larvas. 
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010848 BALAS DE FRUTAS: 	 410,0000 PACOTE 	 6,68 

Especificação: Embalagem plástica de 1Kg , informações do fabricante e data ~Me. 

010849 JUJUBAS: 	 210,0000 PACOTE 	 10,90 

Especificação: Embalagem de plásticos de 1Kg, informações do fabricante e data Midade. 

010850 GORDURA VEGETAL: 	 20,0000 PACOTE 	 16,28 

Especificação: acondicionada em embalagem de 500 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

010821 BATATA PALHA: 	 110,0000 PACOTE 
	

12,03 

• 	Especificação: fina, seca, crocante, ralada tipo palha,integra e frita em óleo wBtal isento de 
ácidos graxos trans, com prazo de validade na embalagem, pacote5116g. 

010840 BOMBONS DE CHOCOLATE: 	 310,0000 PACOTE 
	

35,29 

Especificação: Embalagem de plástico de 1kg, informações do fabricante e data► dade. 

010824 MAIONESE: 	 120,0000 UNIDADE 
	

6,20 

Especificação: em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantalata de 
fabricação e prazo de validade. 

010032 RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: 	 200,0000 GALA° 
	

8,54 

Especificação: RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO 
EMBALAGEM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, GASEIFICAÇÃO: SEM GÁS, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA LACRE, SEM VASILHAME E VALIDADE 
MINIMA, NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO 
MINISTERIO DA SAÚDE. 

010033 ÁGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L: 	 20,0000 GALA° 
	

21,74 
Especificação: EMBALAGEM EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITRO, EM PLÁSTICO 

HIGIÉNICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA 
PERSONALIZADO PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO • 	NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E 
PADRÕES PARA ALIMENTOS- CNNPA. 

rpt01 
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Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 
ATIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"xk- 

OFICIO N° 	/2020-SEMAS 

Ao Exmo. Sr. 

JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA 

Prefeito Municipal 

Com os cumprimentos, mui respeitosamente, venho por meio deste solicitar a 

realização de processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios, materiais para copa e 

cozinha, produtos de higiene e limpeza. 

A presente A aquisição dos materiais solicitados se faz necessário devido a realizações 

dos programas e serviços dos grupos no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, para 

o consumo de materiais de limpeza na higiene do ambiente e de gêneros alimentícios servidos 

nos lanches dos usuários que frequentam regularmente o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 anos; do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos- Idosos. E neste ano implantado também o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos de 0 a 6 anos. 

Ressalta-se aqui que o número de usuários destes grupos aumentou consideravelmente 

no decorrer dos meses com procura da demanda ao atendimento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. Trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica do SUAS, 

regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, onde tem caráter 

preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no enfrentamento de 

vulnerabilidades sociais. Os grupos são trabalhados diariamente atendendo os usuários 

inscritos e cadastrados nos programas e serviços e, por isso a necessidade das refeições e, 

consequente aquisição dos materiais solicitados. Sem mais para o momento, faço votos de 

elevada estima. 

Goianésia do Pará, 22 de janeiro de 2020. 

HILDA N IMA 
Sec. Mun. De Assistência Social. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n - Colegial - 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA. 
Fone/fax: (0xx94): 3779-1303 - email: smasgoianesia@hotmail.com  
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Fundo Municipal de Assistencia Social 

ORGA0 : 40 Fundo Municipal de Assistencia Social 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34 Fundo Municipal de Assistencia Social 
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Código Descrição 

 

Quant Unidade 

  

010650 GUARDANAPO DE PAPEL: 	 500,0000 PACOTE  

Especificação: Pacote com 50 folhas, 22cm x 22 cm. 

010667 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) INOX: 
	 7, 0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro; ampola de vialrjato automático 
(por pressão); revestimento externo em aço inox. 

010656 BANDEJA EM PLÁSTICO G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja plástica, em polipropileno, cor variada, medindo 45cm x 

010669 GARRAFA TÉRMICA 5L: 

Especificação: Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adaptase a multiplicidade de usos, corpo 
termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma deoliuretano, 
grande resistência ao uso, impactos e quedas, com copo para bebeçal removível 
que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de grande resistência, 
material atóxico e reciclável. dimensões ( cxlxa): 20x20x31 cm. ND: 0,68 kg. 

10,0000 UNIDADE 

 

010686 LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL M: 

Especificação: Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), supfácie lisa. 
Pulverizada internamente com pó de amido, não esterilizada, ambisa. 

250,0000 UNIDADE 

 

010694 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 2L. 	 40,0000 UNIDADE  

Especificação: Pote, plástico, tampa rosqueável, transparente, pode ser utilizadaem freezer, 
geladeira e microondas, livres de bpa, capacidade de 2 Litros. 

• 	  
010697 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35CM X 45CM: 	 120,0000 PACOTE  

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010706 REGULADOR DE GÁS: 	 20,0000 KIT  

Especificação: Kit de instalação de gás de cozinha para botijão 13kg compostoOtisnangueira de 
no mínimo 1,25m, 02 abraçadeiras, 01 regulador de pressão com regtro borboleta, 
homologados e aprovados pelo INMETRO e pela ABNT. 

010713 COPO DESCARTÁVEL 50ML: 	 500,0000 PACOTE  

Especificação: Capacidade 50m1 pacote com 100 unidades. 

010718 MARMITE X N"08: 
	

20,0000 PACOTE  

Especificação: Marmitex de alumínio com capacidade de 850m1 com tampa de cartkmÉnizado. 
Caixa com 100 unidades. 

010719 COPO DESCARTÁVEL (200ML) 	 1200,0000 PACOTE  

Especificação: capacidade 200m1, pacote com 100 unidades. 

010651 PANELA DE PRESSÃO 10L: 
	 7,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 10 L, caraahcas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010652 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA P: 
	 8,0000 UNIDADE 
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Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0,6mm e diâmetro 30cm. Silar ao modelo 
proposto. 

010653 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA G: 
	 8,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0,6mm e diâmetro 40cm. Sita ao modelo 
proposto. 

010655 BANDEJA EM PLÁSTICO M: 
	 8,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja plástica empilhável e encaixável, em polipropileno, cor urda, medindo • 	32cm x 23cm. 

010657 CAIXA DE ISOPOR 80L: 	 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 80 litros. 

010658 CAIXA DE ISOPOR 120L: 	 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 120 litros. 

010659 CAIXA DE ISOPOR 160L: 	 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 160 litros. 

010660 CAIXA DE ISOPOR 180L: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com impor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 180 litros. 

• 
010661 CAIXA TÉRMICA 32L: 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica, capacidade 32 L, fabricada em polietileno de altorripacto possui 
isolamento térmico em espuma de poliuretano, com tampa com alça. 

010662 CAIXA PLÁSTICA AGRICOLA: 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa plástica agrícola hortifruti 24cm x 40 cm x 60cm material polietileno de alta 
densidade, laterais e fundo vazados, espaço para gravação de marcaos 4 lados, 
empilhável, com ombreiras, colunas e fundo internos arredondadosfundo com 
círculos para não danificar os alimentos. 

010664 CANECA() EM ALUMÍNIO 2L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 2L, caneca de metalmaterial 
alumínio, uso copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

010665 CANECAO EM ALUMÍNIO 4,5L: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 4,5L, caneca de mel material 
alumínio, uso copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

010666 GARRAFA TÉRMICA 1L (TAMPA ROSCÁVEL): 
	

15,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,0 litro; ampola de vidç roscável; 
revestimento externo plástico resistente. 

010668 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) PLÁSTICO: 
	 5,0000 UNIDADE 
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Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro; ampola de vier jato automático 
(por pressão); revestimento externo em plástico resistente. 

010670 COADOR DE CAFÉ G: 

Especificação: Coador de café de flanela, cabo de madeira, tamanho "G" (aprox. Sitros). 
Estrutura: arame galvanizado no 14, cabo de madeira em eucaltpimeOda, lixada 
e polida) 

50,0000 UNIDADE 

010671 COLHER DE MESA EM AÇO INOX: 200,0000 UNIDADE • Especificação: Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arrethdadas, 
proporcionando maior conforto no uso, totalmente feita de açoPitópáa para uso 
diário combina com qualquer ambiente. 

010672 COLHER DE PAU: 
	

200,0000 UNIDADE 

Especificação: Colher pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 42 cm. 

010673 COLHER PARA SERVIR G: 
Especificação: Colheres de alumínio Fundido em coquilha, medindo 32cm. 

200,0000 UNIDADE 

010674 CONCHA PARA SERVIR G: 100,0000 UNIDADE 

Especificação: Concha de alumínio Fundido em coquilha funda, medindo 30cm. 

010675 COPO DE VIDRO 200ML: 200,0000 UNIDADE 

Especificação: Copo de vidro tipo americano simples 200 ml. 

010676 COPO DE VIDRO 340ML: 200,0000 UNIDADE 

Especificação: Copo de vidro liso, tipo long drink, capacidade 340 ml, transterenincolor. 

010680 FACA DE COZINHA DE INOX C/ CABO DE PLÁSTICO PRETO N°7: 	 40,0000 UNIDADE 

Especificação: Com lâmina de aço inoxidável desbastado. Cabo anatômico e terdáirgue facilita 
o manuseio e evita que a mão escorregue, oferecendo mais confodcsegurança na 
hora do corte. • 	010681 FACA DE MESA EM AÇO INOX: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: Faca com lâmina temperada, que garante maior durabilidade ne tiortE e maior 
resistência à corrosão, e por sua característica de temperabilidaotalmente feita 
de aço inox, altamente durável, mantém suas características oe§ip preservando a 
beleza, a higiene e a durabilidade do material. 

010682 GARFO DE MESA EM AÇO INOX: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: Garfo com dentes polidos na parte interna, para proporcionar ~torto no uso, 
com formato apropriado para a boca e bordas arredondada. Totalrfiebt de aço 
inox, mantém suas características originais, preservando a beleza, a higiene e a 
durabilidade do material. Próprio para uso diário. 

010683 JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2 L: 	 15,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material vidro, capacidade 2 I, modelo com alça, caractEtiies adicionais lisa, 
transmitância transparente. 

010684 JARRA PÁSTICA 2L: 	 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 2 L, modelo com tampa, cor telor, aplicação 
água 

010685 JARRA PLÁSTICA 5L: 	 10,0000 UNIDADE 
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Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 5 L, modelo com tampa, cor °pior, aplicação 
água 

010687 PANELA (CALDEIRAO) 12L: 
	

6,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 12L, características adi 	efundotriplo/com 
alças e tampa, tipo caldeirão. 

010688 PANELA (CALDEIRAO) 08L 
	

6.0000 UNIDADE  
Especificação. Panela, material aluminio, capacidade 08L, características adiotonfundo triplo/com 

alças e tampa, tipo caldeirão. 

010689 PANELA DE PRESSAO 07L: 
	

6,0000 UNIDADI  

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 07 L, caradisticas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010692 PILHO Cl SOCADOR DE TEMPERO: 	 10,0000 

Especificação: Pilão Alumínio Fundido para Tempero, com socador. 

010693 PORTA TALHERES 6 DIVISORIAS: 	 10,0000 ""^" 

Especificação: Porta talher, plástico (acrílico), gaveta, mínimo 6 divisões, em 
	

em 1 unidade. 

010695 PRATO DE MESA RASO (VIDRO): 	 120,0000 UNIDADE 

Especificação: Prato de mesa raso- Prato de mesa raso, em vidro, autbrilho, sem aba, sem metais 
pesados, de maior resistência a impacto, que não infiltra água, re sistente a 
detergentes no processo de limpeza, resistente ao risco, resistent e a variações 
bruscas de temperatura, e que conserve o calor do alimento. Coner221e dimensão. 
Peso aproximado: 490 g. Pode ser lavado na máquina de lavar louça. 

010696 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10CM X 20CM. 	 100,0000 PAc ()11  

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010698 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM: 	 100,0000 PACC E  

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010699 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 90CM X 100CM: 	 200,0000 I 'A(  'r' 

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010700 SACO DE RÁFIA/FIBRA 60KG: 	 200,0000 UNIDA" 

Especificação: Saco de ráfia novo (fibra reforçada, capacidade 60kg) 

010701 TÁBUA PARA CORTE DE CARNE: 	 50,0000 Ei NIDADI  

Especificação: Construídas em polipropileno; antiderrapante; bordas arredondadaszres variadas, 
fácil higienização e resistente a produtos químicos. Com  furo offlendurar; altura 
50cm, largura 30cm e espessura 1,5cm. 

010705 BACIA PLÁSTICA 101: 
	

30,0000 UNIDADE 

Especificação: Bacia Plástica Redonda 10L c/tampa. 

010707 XICARA SEM PIRES 200ML: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: Xícara, material cerâmica, tipo chá, capacidade 200 ml. 

010708 XICARA COM PIRES 75ML: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: Xícara com pires, material cerâmica, tipo café, capacidade 75mI. 

010714 PRATO RASO DESCARTÁVEL: 	 2500,0000 PAc°rE 

Especificação: diâmetro 210mm pct c/10 unidades. 

010715 COLHER DESCARTÁVEL: 
	

1500,0000 I'AC C) I  I 
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Especificação: plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010716 GARFO DESCARTÁVEL: 
	

1500,0000 PACOTE 

Especificação: Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010717 FACA DESCARTÁVEL: 	 1500,0000 PACOTE  

Especificação: Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010677 ESCORREDOR ALUMÍNIO N°35: 	 10,0000 UNIDADE 

• 
Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumíniem alumínio polido; tipo tacho; 

com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo napessura de 2mm; 
(tolerância entre 5 e 10%). Item 15.2 escorredor tamanho no 35, com capacidade 
aprox. Para 9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de diâcneEscorredor 
para arroz, macarrão e afins, em alumínio em alumínio polido; tipo tacho; com pé e 
asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo na espessura cË 2mm; (tolerância 
entre 5 e 10%). Item 15.2- escorredor tamanho no 35, com capacidade aprox. Para 
9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de diâmetro. 

010678 ESCORREDOR ALUMÍNIO N°45: 	 10,0000 UNIDADE 
Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumíniem alumínio polido; tipo tacho; 

com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo napessura de 2mm; 
(tolerância entre 5 e 10%) item 15.1 - escorredor tamanho no 45, com capacidade 
aprox. Para 20 litros, medindo altura 190mm; diâmetro de 450mm. 

010709 CANECA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 
	

300,0000 UNIDADE 

Especificação: Comporta 300 ml, produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor "'de. 

010710 PRATO PLÁSTICO PADRÃO FNDE: 
	

300,0000 UNIDADE 

Especificação: Comporta 600 ml, produzido em polipropileno virgem atóxico. Cor vde. 
010646 CUSCUZEIRA G: 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Cuscuzeira tamanho grande nr 30- padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxacioredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpezat9 Litros 

• 010691 PEGADOR DE ALIMENTOS: 

Especificação: Pegador para massas em aço inox 35cm. 
10,0000 UNIDADE 

010711 CUMBUCA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 	 300,0000 UNIDADE 
Especificação: Comporta 450 ml, produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor vde. 

010712 COLHER PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 	 100,0000 UNIDADE 
Especificação: Padrão FNDE. Produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor verde. 

010654 BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR G: 
	

10,0000 UNIDADE 
Especificação: Bandeja grande em inox formato retangular, medindo aprox. 48crrcateprimento e 

32cm de largura. 

010663 PANELA (CALDEIRÃO) 60L: 	 6,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 60L, características adicidm fundo triplo/com 
alças e tampa, tipo caldeirão. 

010679 ESCUMADEIRA PARA SERVIR G: 	 10,0000 UNIDADE 
Especificação: Escumadeira de alumínio Fundido em coquilha, medindo 30cm. 

010703 PANELA (CALDEIRÃO) 40L: 	 10,0000 UNIDADE 
Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 40L, características adicáislfundo triplo/com 

alças e tampa, tipo caldeirão. 

010704 PANELA (CALDEIRÃO) 27L: 	 10,0000 UNIDADE 
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Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 27L, características adi ckán fundo triplo/com 
alças e tampa, tipo caldeirão. 

010702 TACHO EM ALUMÍNIO C/ TAMPA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: cap. 20L, com alças do mesmo material. 

010690 PANELA DE PRESSÃO 4,5L: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 4,5 L, canatticas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010647 CUSCUZEIRA P: 
	 mem UNIDADE 

Especificação: Cuscuzeira tamanho pequena nr 20 padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxadoredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpeza3,5 Litros 

010648 GARRAFA TÉRMINCA PLÁSTICA 9L: 	 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica capacidade 9 litros- botijão - com torneira, tampa de rosca com bocal 
largo, pés retráteis. 

010851 ÁGUA SANITÁRIA: 	 150,0000 CAIXA  

Especificação: Composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, Glote, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Tipo canon, em 
embalagem plástica de 1.000m1. Caixa c/ 12 unid. 

010909 ÁLCOOL LÍQUIDO: 	 150,0000 UNIDADE 

Especificação: Álcool etílico hidratado para uso doméstice460  INPM, com registro do responsável 
químico, registro no Inmetro, com data de envasamento, no de lotee validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio. Frasco4stico de 1000 
ml. 

010853 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL P: 	 270,0000 CAIXA  
Especificação: embalagem de 500 ml, diversos aromas, concentrado e perfumado. Dirtetante com 

alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizante e perfumada. 
Cx c/ 12 und. 

010854 DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL M: 	 100,0000 CAIXA  

Especificação: embalagem de 1 litro, diversos aromas, concentrado e perfumadasffetante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizante e perfumada. 
Cx c/ 12 unds. 

010856 ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITÁRIO: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: tipo bola com suporte. Vassoura sanitária com cerdas lisas e fotmanatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo e cepa de plástico. Durável e higiêni. 

010857 ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA: 	 55,0000 CAIXA 

Especificação: para limpeza geral, dupla face, confeccionada em manta não tecidoçle fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com minei abrasivo e 
aderida à espuma de poliuretano com bactericida, nas medidas 110nor76 mm x 20 
mm. Caixa com 60 Unid. 
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010860 ISQUEIRO. 	 50,0000 "-E -A  

Especificação: corpo revestido em plástico, acende aproximadamente 3000 vezes, co selo de 
aprovação do INMETRO, movido a gás, cores diversas. Carteia drtaidécIts. 

010861 	LIMPA ALUMÍNIO: 	 50,0000 CAIXA  

Especificação: Para limpeza e clareamento de peças em alumínio, em embalagemtiptásle 500 ml. 
À base de ácido alquil. caixa c/ 24 unid. 

010863 MANGUEIRA PARA JARDIM: 	 200,0000 UNIDADE  

Especificação: material resistente, reforço com fio de poliéster, flexível, médirBO metros 

010864 PÁ P/ LIXO PEQUENA: 
	

50,0000 LENIDADE  

Especificação: cabo em madeira, com no mínimo 60 cm. Em plástico resistente eixin de madeira 

010866 PANO DE CHÃO: 	 500,0000 UNIDADE  

Especificação: em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dintenõroximadas 
de 50x80 cm. 

010867 PANO DE PRATO: 	 1000,0000 uNI D As' E  

Especificação: para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores das, medindo 
40x66cm. 

010869 PAPEL TOALHA: 	 100,0000 PACOTE  
Especificação: folha simples branca intercalada, macia e absorvente, 100 % fibeasisica. Pacote 

2 rolos, com 60 folhas cada de 22cm x 20cm. 

010870 PEDRA SANITÁRIA: 	 300,0000 UNIDADE  

Especificação: bacteriostática pedra com suporte. Composto por paradiclorobenzeágua, carbono 
de sódio, paraformadeildo, fragrância, unid. 30g. 

010871 RODO PEQUENO: 	 100,0000 UNIDADE  

Especificação: Rodo de Madeira 40cm com Cabo de Madeira 120cm 

010872 RODO GRANDE: 	 100,0000 UNIDADE  

Especificação. Rodo de Madeira 60cm com Cabo de Madeira 120cm 

010874 SABÃO EM PÓ: 	 500,0000 CAIXA  

Especificação: com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 50049ixa com 24 
unidades. 

010873 SABÃO EM BARRA: 	 200,0000 CAIXA  

Especificação: de 200g, glicerinado, embalado em saco plástico,caixa com 10 pacett com 05 
unidades. 

010876 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 15 LITROS: 	 600,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com lOiderdes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/0)36. 

010877 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 30 LITROS: 	 600,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com lOidledes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 
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010878 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 50 LITROS: 	 600,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10 idades. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/056. 

010879 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 100 LITROS: 	 600,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10 idades. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/056. 

010880 VASSOURA DE CERDAS DE NYLON: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: corpo plástico medindo 20 x 5 cm, cabo em madeira medindo 1,5m soeis 

010881 VASSOURA DE CIPÓ: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: Vassoura, cerdas em cipó, comprimento mínimo das cerdas 20 cm,ccabi madeira 
medindo aproximadamente 1,30 m. 

010883 DETERGENTE LIQUIDO: 	 1000,0000 CAIXA 

Especificação: biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e cleançmbalagem 
plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, parar linuças, caixa c/ 
24 unid. 

010884 TOALHA DE ROSTO: 
	

150,0000 UNIDADE 

Especificação: 100% algodão 

010886 ÁLCOOL ETÍLICO 70%: 	 100,0000 CAIXA 

Especificação: Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70°/0_(70-g1), artação líquido. Caixa 
com 12 Unid. 

010892 LIMPA VIDRO: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter 	-tripolifosfato de sódio, 
etanol 14 %, spray 500m1. 

010910 BALDE SEM TAMPA P: 
	

100,0000 UNIDADE 
Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverpas5 dÉtros. 

010894 BALDE SEM TAMPA M: 
	

70,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverpasgtaitros. 

010895 BALDE SEM TAMPA G: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverpas7Ctàitros. 

010897 LIXEIRA PEQUENA: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, sem tampa, cap. 15 litros. 

010900 LUVAS DE BORRACHA P: 	 200,0000 PAR 
Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 

interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TamanIfib Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010901 LUVAS DE BORRACHA M: 	 200,0000 PAR 
Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 

interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamaniti Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010902 LUVAS DE BORRACHA G: 	 200,0000 PAR 
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Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TamanCo Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010903 SODA CÁUSTICA: 	 200,0000 UNIDADE 

Especificação: sólida, distribuidas em escamas, peso líquido de 950 g, concentãg mínima de 65 % 

010882 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR 	 1000,0000 CAIXA  

Especificação: Composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e prartene (propano, 
butano). Embalagem com 400nil Spray. Caixa com 12 unidades. 

010868 PAPEL HIGIÉNICO: 	 5500,0000 FARDO 

Especificação: branco, folha simples, macio, neutro, picotado, não recicladop albsorção, rolo com 
40m x10cm. Fardo com 16 Pacotes c/ 04 unid. 

010865 PALHA DE AÇO: 	 500,0000 FARDO  

Especificação: formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e iseetde sinais de 
oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbm Fardo 14 
pacotes com 08 unidades. 

010875 SABONETE EM BARRA: 	 100,0000 UNIDADE  

Especificação: de 90g glicerinado e cremoso, embalagem plástica, uso adulto, fraência suave. 

010906 ÁLCOOL EM GEL: 	 100,0000 CAIXA  

Especificação: Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, apão limpeza, 
concentração 65-inpm, Apresentação Gel, embalagem c/ 500g. Caixa:mi 12 Unid. 

010907 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO P: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: Telado 8 Litros 

010855 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL G: 	 50,0000 CAIXA  

Especificação: embalagem de 2 litros diversos aromas, concentrado e perfumadcsirftetante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizate e perfumada. 
Cx c/ 06 und. 

010858 FLANELA: 	 1000,0000 iNiDA:,  

Especificação: tecido 100% algodão, bordas overloqueada em linhas de algodão maido aprox. 
0,40 x 0,58 cm 

010859 INSETICIDA SPRAY: 
	

100,0000 UNIDADF  

Especificação: 500m1. multi-inseticida tipo spray extermina para controle de mosquitos (inclus ive da 
dengue), moscas, baratas, formigas e aranhas, a base de água. O pr 	oduto deverá 
ter registro no ministério da saúde. 

010862 LIMPA CERAMICA E AZULEJOS: 	 50,0000 CAIXA  

Especificação: alvejante para cerâmicas, azulejos, ardósia, sanitários, embalagerrde 01 litro caixa 
c/12unid. 

010911 LUSTRA MÓVEIS: 	 30,0000 CAIXA 
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Especificação: a base de silicone perfume suave ação de secagem rápida frasco 'são de 200 ml, 
constando no rotulo o numero do lote,nome do fabricante,prazo de v alidade, caixa / 
12 unid. 

010885 TOUCA DESCARTÁVEL: 	 30,0000 PACOTE  

Especificação: Cor branca, Pacote com 100 unidades. 

010887 AVENTAL EMBORRACHADO: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: Com aproximadamente 1,10 cm de alt. E 63 cm de largura 

010888 BACIA PLASTICA PEQUENA: 

Especificação. Bacia plástica fabricada em polipropileno de design redondo, comapacidade de 18 
litros. O produto deve atender às normas técnicas de referência nativas a 
fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos em vgor na data do 
edital. 

100,0000 UNIDADE 

010889 BACIA PLÁSTICA GRANDE 
	

100,0000 UNIDADE  

Especificação: Bacia, material plástico, 40 Litros canelada grande. 

010890 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: 	 100,0000 UNIDADE  

Especificação Escova limpeza geral, nome escova para roupa- características adicionais: escova 
limpeza geral, material corpo plástico, formato oval, material catas nylon, 
comprimento 12 cm, largura 5 a 8 cm (escova p/ lavar roupas). 

010891 FÓSFORO 	 50,0000 PACOTE 

Especificação: Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça vermelha, tipo loprgoote contendo 
10 Unid. 

010898 LIXEIRA MÉDIA: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, sem tampa, cap. 30 litros. 

010899 LIXEIRA GRANDE: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, com tampa, cap. 50 litros. 

010904 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO (DESENGORDURANTE): 	 100,0000 CAIXA  

Especificação: Limpador Multiuso Limpeza Pesada com 500m1. Composto por AlquikEhre sulfonato 
de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água. 

010896 BALDE COM TAMPA G: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: Cesto plástico capacidade 100 litros com tampa. 

010915 ODORIZADOR DE AR: 	 500,0000 UNIDADE  

Especificação: composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e praftene (propano, 
butano). Embalagem com 360m1 Spray. 

010908 CABO P/ RODO/VASSOURA: 
	

100, 0000 UNIDADE 

Especificação: Em madeira, aproximadamente 1,30 m. 

010916 COPO DESCARTAVEL (50ML) 
	

500,0000 PACOTE 

Especificação: capacidade 50m1 pacote com 100 unidades 

010721 AÇÚCAR CRISTALIZADO: 	 100,0000 FARDO  

Especificação: Sacarose de canade-açúcar, na cor branca. Pacote com 2kg. Embalagem 
confeccionada em plástico resistente, contendo dados de identifição do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e pesclíquido. Fardo 
contendo 15 unid. 

010722 BISCOITO DE ÁGUA E SAL: 
	

520,0000 PACOTE 
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Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou embejem original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010723 BISCOITO DOCE: 	 520,0000 PACOTE  

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ouagenbabriginal 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010725 CAFÉ: 	 50,0000 CAIXA  

Especificação: Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote com 500g. O pradutter dote de 
pureza da Associação Brasileira da Indústria do -CMIC ou apresentar laudo de 
comprovação de pureza emitido por laboratório competente. Embalagei contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade.Caixa com 20 
Pacote. 

010726 SALSICHA MISTA: 	 500,0000 °L-111-°  

Especificação: congelada, embalagem plástica transparente, atóxica não recicladaçontendo 
informações sobre o fabricante e datas de processamento e validaaRada pacote 
deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar validade mínirr333(Gês) meses a 
partir da data de entrega. 

010814 LINGUIÇA CALABRESA: 	 500,0000 PACOTE  

Especificação: sem gordura, produto não transgênico, acondicionado em pacote dek§, embalado 
a vácuo. 

010815 LINGUIÇA TOSCANA: 	 500,0000 PACOTE  

Especificação: sem gordura, produto não transgênico, acondicionado em pacote dek§, embalado 
a vácuo. 

010728 CALDO DE CARNE: 
	

45,0000 CAIXA  

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010729 CALDO DE FRANGO: 	 45,0000 CAIXA  

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010730 CALDO DE LEGUMES: 	 45,0000 CAIXA  

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010732 EXTRATO DE TOMATE: 	 550,0000 UNIDADE 

Especificação: Concentrado. Acondicionado em embalagem de 250g, confeccionada erteta ou 
papel, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante data de 
vencimento. No caso de lata, não deve estar amassada, enferrujedatufada, não 
deve conter perfuração, principalmente na costuras, não deve solta ar com cheiro 
de azedo ou podre quando aberto, não deve apresentar manchas escuas e 
ferrugem na parte interna. 

010733 FLOCOS DE ARROZ: 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embala Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azutacdwsverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

50,0000 FARDO  

010734 FLOCOS DE MILHO: 
	

50,0000 FARDO 
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Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embet-ag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azutzsalwsverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

010737 MACARRÃO: 	 80,0000 F ARDO 

Especificação: Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em embalagem de 500 g, dando na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo d&alidade e peso 
líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos einza (mofo); 
não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos 
e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco so Ito no pacote, • 	fardo com 20 pacotes. 

010738 MARGARINA: 	 50,0000 CAIXA 

Especificação: Vegetal, com sal, com no mínimo 50 % de lipidio, acondicionada eembalagem de 500 
mg, confeccionada em material plástico original de fábrica, conten do no corpo da 
embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabricant e e data de 
vencimento. Caixa Contendo 12 Unid. 

010740 ÓLEO DE SOJA: 

Especificação: Acondicionado em embalagem plástico de 900 ml, contendo no colperrdbalagern 
informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento. Não devem estar 
amassadas, enferrujadas e estufadas, não devem conter perfurações, 
principalmente nas costuras, o óleo deve ser transparente com chei ro e gosto 
próprios; não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre, quandsertos. 

550,0000 UNIDADE 

010817 ABÓBORA: 	 250,0000 QUILO 

Especificação. Uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas, firas e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes arfísitpexterna. 

• 	010744 ALFACE: 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteiraens ferimentos ou 425,0000 MAÇOS 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010745 ALHO: 	 300,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações mortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010747 BATATA (INGLESA): 	 500,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010748 BETERRABA: 
	

250,0000 alin- c, 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchawom coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 	que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em co ndições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 
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010749 CEBOLA: 	 400,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações Portes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010750 CENOURA 	 250,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações acides, com grau 

 

de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010751 CHEIRO VERDE: 	 425,0000 AM WS 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010752 CHUCHU: 
	

250,0000 QUIL O 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa 

010753 COUVE: 	 300,0000 MAÇOS  

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteiraçns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010755 LIMAO: 
Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, tiformes, firmes e 

com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita sup ortar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas p ara o 
consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, patasi e larvas. 

150,0000 Q UILO  

010757 MACAXEIRA: 	 420,0000 jIt 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchas/ri coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 	que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em co ndições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

010761 	PEPINO: 
	

225,0000 Q UILO  

Especificação: In natura de primeira qualidade, em condições adequadas para o CCRIJMO. Com  

ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, paraláttis-vas. 

010762 PIMENTÃO: 
	

220,0000 QUILO  

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, ternos, com colação uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a marpulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o constfaa ausência 
de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 

010763 REPOLHO: 	 225,0000 QUILO 
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Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçõesaartes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparente£ atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias, 

010764 TOMATE: 
	

600,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, lavado, tamanho médio, uniforme, inteirris ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da á superfície 
externa. 

010818 SUCO EM PÓ: 	 1000,0000 PACOTE: 

Especificação: Preparado sólido para refresco artificial, pct. 1kg, diversos salves, confeccionada 
em plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identifica0 do produto, 
marca fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010766 PAO FRANCES: 
	

12000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão, tipo francês, ingredientes açúcar, água, brometo, farinha digo, margarin a, 
peso 50 g. 

010780 LEITE EM P0: 	 300,0000 FARDO 

Especificação: Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondbnado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data vdncimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não dever golt com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha estuferrugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; cidare gtro e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Fardo contendo 50 Unid. 

010786 PIMENTA DO REINO: 

Especificação: Moída, embalagem plástica de 50g. 	

300,0000 PACOTE 

010792 MORTADELA 1KG: 	 300,0000 QUILO 

Especificação: mortadela, origem carne bovina, prazo validade 60 Dias contando ddiata de 
entrega. 

010794 FRANGO CONGELADO INTEIRO: 	 2000,0000 QUILO 

Especificação: com miúdos, não temperado, industrialmente, embalado com selo  ialspéção (SI), 
com 1kg, data e local de processamento e validade impressa na ericem. 

010795 PEITO DE FRANGO: 	 1000,0000 QUILO 

Especificação: com osso, congelado, embalagem plástica transparente, atóxica nãoeciclada, 
contendo informações sobre o fabricante e datas de processarilerhitb3cie. Cada 
pacote deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar valiâiás rbh3 (três) 
meses a partir da data de entrega. 

010796 ARROZ: 	 500,0000 PACOTE 

Especificação: Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, adicionado em 
embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem ident ificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

O 

010797 OVOS: 
	

100,0000 CARTELA 

• 
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Especificação: De galinha, tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 Idades, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso líquido 
mínimo de 1.800g. 

010798 TEMPERO COMPLETO: 	 500,0000 UNIDADE 

Especificação: A base de salsinha, cebolinha e sal, sem pimenta. Sem manchas Eriaisem corpos 
estranhos. Acondicionada em embalagem de 300g. Confeccionada em die, contendo 
no corpo da embalagem informações do fabricante e data de vencimao. 

010799 CARNE BOVINA DE 1', IN NATURA: (TRASEIRA) 	 2000,0000 QU I LO 

Especificação: sem osso, tipo coxão duro, patim, sem gordura, sem sebo, resfriadaembalagem 
transparente, com 500g. O produto deverá apresentar validade mínárrde 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010800 CARNE BOVINA DE 2'', IN NATURA: (MÚSCULO, PALHETA E LOMBO) 	 2000,0000 QUILO 

Especificação: Em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica transite, atóxica 
não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar validade ruirá de 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010801 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (COSTELA) 	 3000,0000 QUILO  

Especificação: em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica trarefitte, atóxica 
não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar validade mirai de 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010802 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MOIDA) 	 500,0000 QU I LO 

Especificação: Dianteira, sem osso, tipo paleta ou acém, sem gordura, sem sebo,esfriada, 
embalagem transparente, atóxica. O produto deverá apresentar valEdle mínima de 
03 (três) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010803 ÁGUA MINERAL 200ML: 	 10500,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, em copo transparente com capacidade de 200m1, c/ informÉks do 
fabricante e data de vencimento. Fardo com 48 Unidades. 

010806 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ACEROLA): 	 700,0000 QU IL O 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor acerola. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida dadração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100 c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e levedurasvalidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mometo da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010808 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CUPUAÇU): 	 450,0000 QU IL O 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor cupuaçu. Apalpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 
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010810 POLPA DE FRUTA - NATURAL (MARACUJÁ): 	 700,0000 "I  

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor maracujá ;Polpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da oração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010811 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ABACAXI): 	 700,0000 (-)011-ci 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor abacaxi. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da tração da fruta in 
natura, pasteurizada -aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010812 VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: embalagem tipo pet de 750m1 acondicionados em embalagem plásticaránsparente 
com validade não inferior a 180 dias. 

010829 FEIJÃO: 	 500,0000 PACOTE 

Especificação: Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em embalagem de 1 kg, atuando na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safragqiirde validade e 
peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outros iftss); não devem 
estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não descri apresentar 
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. 

010830 SAL: 
	

90,0000 PACOTE  

Especificação: Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo ncorpo da 
embalagem informações do fabricante e data de vencimento. 

010720 ACHOCOLATADO EM PÓ: 	 18,0000 CAIXA 

Especificação: Em pó, solúvel, natural. Acondicionado em embalagem de 400g, coneeionada em 
plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificaçãario produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Caixa contendo 24Jnid. 

010724 BISCOITO ROSQUINHA DOCE: 
	

500,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou embaijem original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010727 CHARQUE DIANTEIRO: 	 1250,0000 

Especificação: em cubos, pacote a vácuo de 1kg, preparado com carne bovina de boqualidade 
salgada curada seca, de consistência firme, com cheiro e sabor pró prio, isentos de 
sujidades e materiais estrannos,embalado a vácuo em sacos transpaentes, e 
atóxicos, resistentes. O produto deverá apresentar validade mínirtã (três) meses 
a partir da data de entrega. 

010735 LEITE CONDESADO: 	 70,0000 CAIXA 
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Especificação: Embalagem confeccionada em papel, original de fábrica, contendo noorpo da 
embalagem, Pct. com  395g, especificação dos ingredientes, informãçs do 
fabricante e data de vencimento. Não deve conter perfurações, prtipalmente nas 
emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou poore, quando abtos. Caixa com 
24 unidades 

010736 LEITE LÍQUIDO: 

Especificação: Caixa de 10001 original de fábrica, contendo no corpo da embalaggrespecificação 
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimentcNão deve conter 
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cieiro azedo ou 
podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugei na parte 
interna. Caixa contendo 12 Unid. 

60,0000 CAIXA  

010739 MILHARINA: 	 10,0000 FARDO 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagn. Fardo 
contendo 30 Unid. 

010741 TAPIOCA: 	 50,0000 Q UILO  

Especificação: Goma de tapioca hidratada feita a partir da fécula da mandioca. 

010742 PRESUNTO 	 225,0000 Q UILO  

Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, cozido com 100% de carne de avpgça inteira, 
com validade mínima de 02 meses. 

010743 QUEIJO: 	 225,0000 Q UIL°  

Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, com prazo de validade na embalage 

010746 BANANA: 

Especificação: Tipo prata, de primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternosem manchas, 
com coloração uniforme, apresentando grau de maturação aproximadaente 60%, 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a consevação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos oudefeitos, 
sujeiras, parasitos e larvas. 

500,0000 QUILO 

010754 LARANJA: 	 1000,0000 
Especificação: In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no boanho médio, 

aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresent ando grau de 	

QUILO 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequada para o consumo. Com  ausência de ferimentoswdefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

010756 MAÇÃ: 	 500,0000 QUILO 
Especificação: Nacional, in natura, vermelha, de primeira qualidade, madura, frot de tamanho 

médio, no grau máximo de evolução no tamanho, apresentado grau Kiteturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservão em condições 
adequadas para o consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, 	sujidades, 
parasitos e larvas. 

010758 MAMAO: 	 300,0000 QUILO 

Especificação: Tipo papaia, in natura, de primeira qualidade, madura, no gratimuiále evolução, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manip ulação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitos , sujidades, 
parasitos e larvas 
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010759 MELANCIA- 	 450,0000 '- 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolãç, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a m4aálação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,ssujidades, 
parasitas e larvas 

010760 MELAO: 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolãç, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapülação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,ssujidades, 
parasitas e larvas. 

400,0000 QUILC 

010765 REFRIGERANTE: 	 500,0000 FARDO 

Especificação: Embalado em garrafa PET de 2 litros, diversos sabores, c/ infortieecç do fabricante 
e data de vencimento, pacote c/06. 

010767 PÃO DE FORMA: 
	

80,0000 PACOTE  

Especificação: Pão, tipo de forma, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/a0,tuargarina eágu a, 
peso 500 g, apresentação fatiado. 

010769 AMIDO DE MILHO: 	 120,0000 FARDO  

Especificação: Acondicionada em embalagem de 500 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. Fardo com 10 Unid. 

010770 COCO RALADO: 
	

130,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 100 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

010771 COLORIFICO: 	 110,0000 PACOTE 

Especificação: A base de urucum com mistura de fubá e óleos comestíveis, produtoriginal de 
fabrica. Acondicionado em embalagem de 50g, contendo no corpo da rebalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido 

010772 CREME DE LEITE: 	 750,0000 UNIDADE 

Especificação: Embalagem em lata de 300 ml contendo informações do fabricante aliale fabricação 
e prazo de validade. 

010773 ERVILHA 

 

350,0000 UNIDADE 

  

Especificação: Em conserva , lata de 200g. 

010774 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: 	 100,0000 QUILO 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagenformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010775 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1,kgmfeccionada 
em plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalageninformações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas de cescuras (mofo) 
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010776 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: 100,0000 PACOTE  

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1 kTonfeccionada 
em plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalageminformações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas de coescuras (mofo) 

010777 FÉCULA DE MANDIOCA: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalageinformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

• 	 010778 FERMENTO BIOLÓGICO SECO: 
Especificação: Acondicionada em embalagem plástica de 300 gramas, contendo iderfikação do 

produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

50,0000 UNIDADE 

010779 FUBÁ DE MILHO: 	 150,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagerformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010781 MASSA PREPARADA P/ BOLO: 	 200,0000 PACOTE 

Especificação: Em embalagem plástica de 400g, contendo informações do fabricantelata de 
fabricação e prazo de validade. 

010782 MILHO PARA CANJICA: 300,0000 PACOTE  

Especificação: em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantelata de 
fabricação e prazo de validade. 

1110 	010783 MILHO PARA PIPOCA: 	 300,0000 PACOTE 

Especificação: Em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantelata de 
fabricação e prazo de validade. 

010784 MILHO VERDE EM CONSERVA: 	 350,0000 UNIDADE 

Especificação: Em embalagem de 200g, contendo informações do fabricante data deebricação e 
prazo de validade. 

010785 OREGANO: 
	

70,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 150g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagn. 

010787 SUCO CONCENTRADO DE CAJU: 
	

2000,0000 UNIDADE 

Especificação: Suco de Caju, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipoohga vida. 
Ingredientes: Agua, suco concentrado de Caju, açúcar, vitamina Croma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em grafa PET de 500 ml. 

010788 SUCO CONCENTRADO DE MANGA: 	 1500,0000 UNIDADE 

Especificação: Suco de Manga, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipdonga vida. 
Ingredientes: Agua, suco concentrado de Manga, açúcar, vitamina iltoma natural, 
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regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em gasfa PET de 500 ml. 

010789 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA: 	 2000,0000 LIN ' i  

Especificação: Suco de Maracujá, apresentação líquido, tipo natural, embalagem ptici longa vida. 
Ingredientes: Água, suco concentrado de Maracujá, açúcar, vitarninil, aroma 
natural, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embeba em garrafa PET de 
500 ml. 

010790 CHÁ DE ERVA DOCE: 	 1000,0000 C AIXA  

Especificação: Chá, tipo chá de erva doce, apresentação em saquinhos para infusãcuso 
alimentício. caixa contendo 10 sachê. 

010791 ADOÇANTE 100ML: 	 50,0000 UNIDADE 

Especificação: adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes suorsd, prazo validade 
1 ano, tipo dietético, características adicionais bico dosador. 

010793 PÃO HOT DOG 	 10000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão tipo cachorro quente, contendo em sua composição: farinhaigir dnriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, sal iodado, leite, fermento, ciso margarina e água, 
sem adição de conservantes, antimofo ou substâncias similares. Pespor UNIDADEde 
aproximadamente 50g. 

010804 ÁGUA MINERAL 300ML 	 10500,0000 I ARD°  
Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do tafulhe e data de 

vencimento. Fardo com 24 Unidades. 

010805 AGUA MINERAL 500ML: 	 5000,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do tairittie e data de 
vencimento. Fardo com 12 Unidades. 

010807 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CAJU): 	 700,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor caju. As opas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida ciam-ação da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras'alidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no morno da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010809 POLPA DE FRUTA - NATURAL (GOIABA): 	 700,0000 QUIL-:  

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor goiaba. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida direção da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100 c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras/alidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no monnto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010813 EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE: 	 2000,0000 PACO T E 

Especificação: Saco, material plástico, aplicação acondicionamento cachorro quer-leitura 120 mm, 
largura 200 mm, transmitância monolúcido. Pacote com 50 unidades. 

010816 AÇAFRÃO: 	 75,0000 PAC('T 
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Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 100g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalam. 

010819 PAO DE MASSA FINA: 	 11300,0000 UNIDADE  

Especificação: Pão de massa fina (pão do dia com massa fina, de 50 g) 

010820 AZEITONA: 	 150,0000 UNIDADE  

Especificação: Acondicionado em copo de vidro de 100g, com informação do fabricãe, data de 
vencimento estampado na embalagem. 

010822 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA: 	 100,0000 DUIL°  

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagemformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010823 LEITE EM PÓ DESNATADO: 	 50,0000 ARDO  

Especificação: Desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acoridonado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embai agem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data vencimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não dever sliffit com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha eeruferrugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; Meie 915C0 e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). 

010825 MUCILON DE ARROZ 
	

200,0000 UNIDADE 

Especificação. Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 230g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embetag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azulaaisverdeada e 
cheiro azedo. 

010826 AVEIA EM FLOCOS: 	 1500,0000 PACOTE 

Especificação: aveia em flocos finos integral; com glúten; isento de gordurasrlsacada porção de 
30g do produto composta de no mínimo 17g de carboidratos; 0,0g *úcares; 4,3g 
de proteínas; 2,2g de gorduras totais; 0,5g de gorduras saturadas; 2,9 de fibra 
alimentar; 104kcal de valor energético; embalagem em caixa com con teúdo de no 
mínimo 200 gramas. 

010827 FARINHA LÁCTEA: 	 200,0000 PAG°T.E  

Especificação: farinha láctea, ingrediente farinha trigo, leite pó integral, açár, sal, características 
adicionais: contém glúten. Pacote com 400g 

010828 PIMENTA DE CHEIRO: 	 10,0000 QUILO 

Especificação: IN natura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que riesnita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com  ausencia de sujidads, parasitos e larvas. 

010834 ABACAXI. 	 100,0000 LjUILD 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, frutos de tamanho méthograu máximo 
de evolução no tamanho, aroma sabor da espécie, sem ferimentos, fi 	rmes, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manip ulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com  ausência 
de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 
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010835 BATATA (DOCE): 	 250,0000 Quil 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirepsferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010836 PERA: 

Especificação In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolèo, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a m4:tilação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitgssujidades, 
parasitas e larvas. 

300,0000 QUILO 

010837 TANGERINA: 	 450,0000 QUILO 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no taanho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresent ando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequada para o consumo. Com  ausência de ferimentosuodefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

010838 UVA: 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolãg, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mqvaiilação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,ssujidades, 
parasitas e larvas 

150,0000 QUR  

010839 BARRA DE CHOCOLATE: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: Ao leite e amargo, embalagem de 500g. 

010841 CHOCOLATE GRANULADO: 
	

75,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 150 g, confeccionada em plástico rÉstente, 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, marca d6abricante, 
prazo de validade e peso liquido. 

010842 KETCHUP: 	 300,0000 UNIDADE 

Especificação: Acondicionada em caixa tetrapak de 300 gramas, sabor tradicional,contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, safra, praziriade. vaI 

010843 MOLHO DE MOSTARDA: 
	

50,0000 UNIDADE  

Especificação: Em embalagem de 190g, contendo informações do fabricante data dffibricação e 
prazo de validade. 

010844 MUCILON DE MILHO: 	 200,0000 UNIDADE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 230g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embetag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azuladwsverdeada e 
cheiro azedo. 

010845 PIRULITO: 	 340.0000 

Especificação: Embalagem de plásticos de 1kg, informações do fabricante e data cteelidade. 

010846 QUIABO: 	 70,0000 °LH' 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, com coloração unifme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mani pulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o constem ausência 
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de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 

010847 UVAS PASSAS: 	 200,0000 QUILO 

Especificação: de primeira qualidade. Com  ausência de ferimentos ou defeitos,idefies, parasitas 
e larvas. 

010848 BALAS DE FRUTAS: 
	

400,0000 PACOTE  

Especificação: Embalagem plástica de 1Kg , informações do fabricante e data de lielade. 

010849 JUJUBAS 
	

300,0000 PACOTE  

Especificação: Embalagem de plásticos de 1Kg, informações do fabricante e data dualidade. 

• 010850 GORDURA VEGETAL: 

Especificação: acondicionada em embalagem de 500 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

60,0000 PACOTE  

010821 BATATA PALHA: 	 150,0000 PACOTE 

Especificação: fina, seca, crocante, ralada tipo palha,integra e frita em Oleagetel isento de ácidos 
graxos trans, com prazo de validade na embalagem, pacote de 500g. 

010840 BOMBONS DE CHOCOLATE: 
	

150,0000 PACOTE 

Especificação: Embalagem de plástico de lkg, informações do fabricante e data dualidade. 

010824 MAIONESE: 
	

200,0000 UNIDADE 

Especificação: em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricanterlata de 
fabricação e prazo de validade. 

010032 RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: 	 100,0000 C 'A',  

Especificação: RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO 
EMBALAGEM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, GASEIFICAÇÃO: SEM GÁS, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA LACRE, SEM VASILHAME E VALIDADE 
MINIMA, NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO 
MINISTERIO DA SAÚDE. 

4111 	  
010033 AGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L: 	 20,0000 ''AI A( ' 

Especificação: EMBALAGEM EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITRO, EM PLÁSTICO, HIGIÊNIC 
COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO 
PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRíOE DA SA 
E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOfF}CÃO 1 
DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALI-M. 

Os órgãos interessados em participar deste Registro de Preços poderão encaminhar suas solicitações até o dia 22/01/2020, 
informando os itens e as suas respectivas quantidades. As solicitações deverão ser enviadas à(o) Fundo Municipal de 
Assistencia Social, RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, SN - CALEGIAL - CEP: - Cidade: Goianésia do Pará - UF: PA. 

Goianésia do Para, 22 de Janeiro de 2020 

LIMA 

SPONSAVEL 

rpt 
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Goianésia do Pará - Pá, 22 de janeiro ~r 

Ao Exmo. Sr. 
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA 
Prefeito Municipal 
Nesta. 

Assunto: Solicitação de Procedimento Licitatório. 

Senhor Prefeito, 

Vimos através deste, solicitar autorização para realização de Procedimento 

licitatório visando o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais para copa e 

cozinha, produtos de higiene e limpeza. 

A aquisição dos materiais de limpeza e higiene visa manter a assepsia no 

ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e 

bactérias dentro do espaço de funcionamento da prefeitura e secretarias agregadas. 

Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à manutenção da 

limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiênicos e de limpeza pelos diversos 

usuários. • 	A aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha visa atender 

às requisições de produtos de consumo para as copas dos setores das secretarias 

agregadas que demandam diariamente. 

Informamos que encaminhamos em anexo o Termo de Referência contendo 

quantitativo. 

Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Ruy Fernando Teixel 
rio Municipal de 	stração 

Decreto n2  0003/2017-GP-PMGP 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Centro, CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA 
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Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 

ÓRGÃO : 20 Prefeitura Municipal de Goianésia 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24 Secretaria Municipal de Administraçáo 

A(o) Prefeitura Municipal de Goianésia torna pública sua intenção de realizar Registro de Preços objetivando a GENEROS 
ALIMENTICIOS / COPA E COZINHA / LIMPEZA E HIGIENE. 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 

010650 GUARDANAPO DE PAPEL: 
	 50,0000 PACOTE 

Especificação: Pacote com 50 folhas, 22cm x 22 cm. 

010667 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) INOX: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro; ampola de vtair jato automático 
(por pressão); revestimento externo em aço inox. 

010656 BANDEJA EM PLÁSTICO G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja plástica, em polipropileno, cor variada, medindo 45cm x 12n. 

010669 GARRAFA TÉRMICA 5L: 

Especificação: Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adaptase a multiplicidade de usos, corpo 
termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma desoliuretano, 
grande resistência ao uso, impactos e quedas, com copo para bebeçal removível 
que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de grande resistência, 
material atóxico e reciclável. dimensões ( cxlxa): 20x20x31 cm. P3B : 0,68 kg. 

2,0000 UNIDADE 

010694 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 2L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Pote, plástico, tampa rosqueável, transparente, pode ser utilizackern freezer, 
geladeira e microondas, livres de bpa, capacidade de 2 Litros. 

010697 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35CM X 45CM: 
	

50,0000 PACOTE  

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010706 REGULADOR DE GÁS: 
	

10,0000 KIT 

Especificação: Kit de instalação de gás de cozinha para botijão 13kg compostoOtlemangueira de 
no mínimo 1,25m, 02 abraçadeiras, 01 regulador de pressão com regtro borboleta, 
homologados e aprovados pelo INMETRO e pela ABNT. 

010713 COPO DESCARTÁVEL 50ML: 	 500,0000 PACOTE 

Especificação: Capacidade 50m1 pacote com 100 unidades. 

010719 COPO DESCARTÁVEL (200ML) 
	

500,0000 PACOTE 

Especificação: capacidade 200m1, pacote com 100 unidades. 

010652 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA P: 
	 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0,6mm e diâmetro 30cm. ifámao modelo 
proposto. 

010653 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0,6mm e diâmetro 40cm. ifámao modelo 
proposto. 

010655 BANDEJA EM PLÁSTICO M 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja plástica empilhável e encaixável, em polipropileno, cor vteda, medindo 
32cm x 23cm. 

010657 CAIXA DE ISOPOR 80L: 	 2,0000 UNIDADE 
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Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 80 litros. 

010658 CAIXA DE ISOPOR 120L 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 120 litros. 

010659 CAIXA DE ISOPOR 160L: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 160 litros. 

010660 CAIXA DE ISOPOR 180L: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 180 litros. 

010661 CAIXA TÉRMICA 32L: 
	 1 , 0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica, capacidade 32 L, fabricada em polietileno de alta.npacto possui 
isolamento térmico em espuma de poliuretano, com tampa com alça. 

010662 CAIXA PLÁSTICA AGRICOLA: 

Especificação: Caixa plástica agrícola hortifruti 24cm x 40 cm x 60cm material polietileno de alta 
densidade, laterais e fundo vazados, espaço para gravação de marcaos 4 lados, 
empilhável, com ombreiras, colunas e fundo internos arredondadosfundo com 
círculos para não danificar os alimentos. 

5,0000 U NIDADE 

010664 CANECA() EM ALUMÍNIO 2L: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 2L, caneca de metalmaterial 
alumínio, uso copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

010665 CANECAO EM ALUMÍNIO 4,5L: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Canecão de alumínio, canecão com capacidade de 4,5L, caneca de mat material 
alumínio, uso copa e cozinha, com cabo de baquelita. 

010666 GARRAFA TÉRMICA 1L (TAMPA ROSCÁVEL): 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,0 litro; ampola de vidç roscável; 
revestimento externo plástico resistente. 

010668 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) PLÁSTICO: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro; ampola de vgirjato automático 
(por pressão); revestimento externo em plástico resistente. 

010670 COADOR DE CAFÉ G: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Coador de café de flanela, cabo de madeira, tamanho "G" (aprox. %tros). 
Estrutura: arame galvanizado n° 14, cabo de madeira em eucalipkine(3da, lixada 
e polida) 

010671 COLHER DE MESA EM AÇO INOX: 
	 5,0000 UNIDADE 
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Especificação: Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arrathdadas, 
proporcionando maior conforto no uso, totalmente feita de açoPiópNa para uso 
diário combina com qualquer ambiente. 

010672 COLHER DE PAU: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Colher pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 42 cm. 

010673 COLHER PARA SERVIR G: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: Colheres de alumínio Fundido em coquilha, medindo 32cm. 

010674 CONCHA PARA SERVIR G: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Concha de alumínio Fundido em coquilha funda, medindo 30cm. 

010675 COPO DE VIDRO 200ML: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: Copo de vidro tipo americano simples 200 ml. 

010676 COPO DE VIDRO 340ML: 
	

40,0000 UNIDADE 

Especificação: Copo de vidro liso, tipo long drink, capacidade 340 ml, transparenincolor. 

010680 FACA DE COZINHA DE INOX C/ CABO DE PLÁSTICO PRETO N°7: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Com lâmina de aço inoxidável desbastado. Cabo anatômico e tenturque facilita 
o manuseio e evita que a mão escorregue, oferecendo mais confoetcsegurança na 
hora do corte. 

010681 FACA DE MESA EM AÇO INOX: 	 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Faca com lâmina temperada, que garante maior durabilidade ne tone e maior 
resistência à corrosão, e por sua característica de temperabiledaVotalmente feita 
de aço inox, altamente durável, mantém suas características orsigjp preservando a 
beleza, a higiene e a durabilidade do material. 

010682 GARFO DE MESA EM AÇO INOX: 	 15,0000 UNIDADE 

Especificação: Garfo com dentes polidos na parte interna, para proporcionar =iludo no uso, 
com formato apropriado para a boca e bordas arredondada. Totairneitil de aço 
inox, mantém suas características originais, preservando a beleza, a higiene e a 
durabilidade do material. Próprio para uso diário. 

010683 JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2 L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material vidro, capacidade 2 I, modelo com alça, caractéliás adicionais lisa, 
transmitância transparente. 

010684 JARRA PÁSTICA 2L: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 2 L, modelo com tampa, cor inlor, aplicação 
água 

010685 JARRA PLASTICA 5L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 5 L, modelo com tampa, cor Color, aplicação 
água 

010687 PANELA (CALDEIRAO) 12L 
	 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 12L, características adidionfundo triplo/com 
alças e tampa, tipo caldeirão. 

010688 PANELA (CALDEIRAO) 08L 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela, material aluminio, capacidade 08L, características adicádnfundo triplo/com 
alças e tampa, tipo caldeirão. 
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010689 PANELA DE PRESSÃO 07L: 
	 3,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 07 L, caractáticas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010692 PILAO C/ SOCADOR DE TEMPERO: 1,0000 UNIDADE 

 

Especificação: Pilão Alumínio Fundido para Tempero, com socador. 

010693 PORTA TALHERES 6 DIVISORIAS: 
	

4,0000 UNIDADE  

Especificação: Porta talher, plástico (acrílico), gaveta, mínimo 6 divisões, emtbagem 1 unidade. 

• 010695 PRATO DE MESA RASO (VIDRO): 

Especificação: Prato de mesa raso- Prato de mesa raso, em vidro, auttbrilho, sem aba, sem metais 
pesados, de maior resistência a impacto, que não infiltra água, re sistente a 
detergentes no processo de limpeza, resistente ao risco, resistent e a variações 
bruscas de temperatura, e que conserve o calor do alimento. Conan22:le dimensão. 
Peso aproximado: 490 g. Pode ser lavado na máquina de lavar louça. 

50,0000 UNIDADE 

010696 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10CM X 20CM: 	 10,0000 PACOTE  

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010698 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM. 	 50,0000 PACOTE  

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010699 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 90CM X 100CM: 
	

50,0000 PACOTE  
Especificação: Pacote com 1Kg. 

010701 TÁBUA PARA CORTE DE CARNE: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Construídas em polipropileno; antiderrapante; bordas arredondadaxres variadas, 
fácil higienização e resistente a produtos químicos. Com  furo p4►andurar; altura 
50cm, largura 30cm e espessura 1,5cm. 

010705 BACIA PLÁSTICA 10L: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação.. Bacia Plástica Redonda 10L c/tampa. 

010707 XÍCARA SEM PIRES 200ML: 	 20,0000 UNIDADE 

• Especificação: Xícara, material cerâmica, tipo chá, capacidade 200  ml. 

010708 XÍCARA COM PIRES 75ML: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Xícara com pires, material cerâmica, tipo café, capacidade 75m1. 

010714 PRATO RASO DESCARTÁVEL: 
	

50,0000 PACOTE  

Especificação: diâmetro 210mm pct c/10 unidades. 

010715 COLHER DESCARTAVEL 
	

50,0000 PACOTE  

Especificação: plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010716 GARFO DESCARTÁVEL 
	

40,0000 PACOTE 

Especificação: Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010717 FACA DESCARTÁVEL 	 40,0000 PACOTE  
Especificação: Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010677 ESCORREDOR ALUMÍNIO N"35: 
	

4,0000 UNIDADE 

Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alurni"nicn alumínio polido; tipo tacho; 
com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo rraessura de 2mm; 
(tolerância entre 5 e 10%). Item 15,2escorredor tamanho no 35, com capacidade 
aprox. Para 9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de dtárftsborredor 
para arroz, macarrão e afins, em alumínicem alumínio polido; tipo tacho; com pé e 
asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo na espessuraed2mm; (tolerância 
entre 5 e 10%). Item 15.2 escorredor tamanho n° 35, com capacidade aprox. Para 
9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de diâmetro. 

010678 ESCORREDOR ALUMÍNIO N°45: 
	

2,0000 UNIDADE 
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Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumíniem alumínio polido; tipo tacho; 
com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo na pessura de 2mm; 
(tolerância entre 5 e 10%) item 15.1 - escorredor tamanho n° 45, com capacidade 
aprox. Para 20 litros, medindo altura 190mm; diâmetro de 450mm. 

010709 CANECA PLÁSTICA PADRAO FNDE: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Comporta 300 ml, produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor vee. 

010710 PRATO PLÁSTICO PADRAO FNDE: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Comporta 600 ml, produzido em polipropileno virgem atóxico. Cor vele. 

010646 CUSCUZEIRA G: 	 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Cuscuzeira tamanho grande nr 30- padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxadoredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpezal9 Litros 

010691 PEGADOR DE ALIMENTOS: 
	

2,0000 UNIDADE 

Especificação: Pegador para massas em aço inox 35cm. 

010711 CUMBUCA PLÁSTICA PADRÃO FNDE: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Comporta 450 ml, produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor "vde. 

010712 COLHER PLASTICA PADRAO FNDE: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Padrão FNDE. Produzida em polipropileno virgem atóxico. Cor verde. 

010654 BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR G: 
	 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja grande em inox formato retangular, medindo aprox. 48crrcarleprimento e 
32cm de largura. 

010690 PANELA DE PRESSÃO 4,5L: 
	 meu UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 4,5 L, caretitticas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010647 CUSCUZEIRA P: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Cuscuzeira tamanho pequena nr 20 padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxadoredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpeza3,5 Litros 

010648 GARRAFA TÉRM1NCA PLÁSTICA 9L: 
	 2,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica capacidade 9 litros- botijão - com torneira, tampa de rosca com bocal 
largo, pés retráteis. 

010851 ÁGUA SANITÁRIA: 
	

50,0000 CAIXA  

Especificação: Composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, Glote, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Tipo comi, em 
embalagem plástica de 1.000m1. Caixa c/ 12 unid. 

010909 ÁLCOOL LIQUIDO: 

Especificação: Álcool etílico hidratado para uso doméstico46° INPM, com registro do responsável 
químico, registro no Inmetro, com data de envasamento, n° de lotee validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio. Frascolico de 1000 
ml. 

50,0000 UNIDADE 

010854 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL M: 	 50,0000 CAIXA 
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Especificação: embalagem de 1 litro, diversos aromas, concentrado e perfumadosiMetante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizaste e perfumada. 
Cx c/ 12 unds. 

010856 ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITÁRIO: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: tipo bola com suporte. Vassoura sanitária com cerdas lisas e fotmanatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo e cepa de plástico. Durável e higka. 

010857 ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA: 
	

10,0000 CAIXA 

Especificação: para limpeza geral, dupla face, confeccionada em manta não tecidcçie fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com minei-  abrasivo e 
aderida à espuma de poliuretano com bactericida, nas medidas 110mr76 mm x 20 
mm. Caixa com 60 Unid. 

010860 ISQUEIRO: 
	 5,0000 CARTELA 

Especificação: corpo revestido em plástico, acende aproximadamente 3000 vezes, iro selo de 
aprovação do INMETRO, movido a gás, cores diversas. Carteia thleraiddclÊs. 

010861 LIMPA ALUMINIO: 	 20,0000 CAIXA 

Especificação: Para limpeza e clareamento de peças em alumínio, em embalagemtiptásle 500 ml. 
À base de ácido alquil. caixa c/ 24 unid. 

010863 MANGUEIRA PARA JARDIM 
	 2,0000 UNIDADE 

Especificação: material resistente, reforço com fio de poliéster, flexível, médirBO metros 

010864 PA P/ LIXO PEQUENA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: cabo em madeira, com no mínimo 60 cm. Em plástico resistente abo ate madeira 

010866 PANO DE CHÃO: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dintens4D.  roximadas 
de 50x80 cm. 

010867 PANO DE PRATO: 	 30,0000 UNIDADE 

Especificação: para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores cias, medindo 
40x66cm. 

010869 PAPEL TOALHA: 
	

50,0000 PACOTE  

Especificação: folha simples branca intercalada, macia e absorvente, 100 % fibeÉisiosica. Pacote 
2 rolos, com 60 folhas cada de 22cm x 20cm. 

010870 PEDRA SANITÁRIA: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: bacteriostática pedra com suporte. Composto por paradiclorobenzeágua, carbono 
de sódio, paraformadeildo, fragrância, unid. 30g. 

010871 RODO PEQUENO: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Rodo de Madeira 40cm com Cabo de Madeira 120cm 

010872 RODO GRANDE 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: Rodo de Madeira 60cm com Cabo de Madeira 120cm 

010874 SABÃO EM PÓ: 	 50,0000 CAIXA 

Especificação: com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500133ixa com 24 
unidades. 
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010873 SABÃO EM BARRA: 	 40,0000 C AIXA 

Especificação: de 200g, glicerinado, embalado em saco plástico,caixa com 10 pacet com 05 
unidades. 

010876 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 15 LITROS: 
	

40,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com lOidardes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 

010877 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 30 LITROS: 	 100,0000 PACOTE  

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com lOidardes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/W36. 

010878 SACOS PLASTICOS P/ LIXO, CAP. 50 LITROS: 
	

100,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10ialades. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055436. 

010879 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 100 LITROS: 
	

100,0000 PACOTE  

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10ialEades. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 

010880 VASSOURA DE CERDAS DE NYLON: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: corpo plástico medindo 20 x 5 cm, cabo em madeira medindo 1,5m mais 

010883 DETERGENTE LIQUIDO 	 50,0000 CAIXA  

Especificação: biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e cleawmbalagem 
plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, parar Itouças, caixa c/ 
24 unid. 

010884 TOALHA DE ROSTO: 20,0000 UNIDADE 

Especificação: 100% algodão 

010886 ÁLCOOL ETÍLICO 70%: 	 20,0000 CAIXA 

Especificação: Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70-g1), ap~o líquido. Caixa 
com 12 Unid. 

010892 LIMPA VIDRO: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter 	-tripolifosfato de sódio, 
etanol 14 %, spray 500m1. 

010910 BALDE SEM TAMPA P: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverges5 dÉtros. 

010894 BALDE SEM TAMPA M: 
	 UNIDADE  

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverfies;.(táitros. 

010895 BALDE SEM TAMPA G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores divertms2làitros. 

010897 LIXEIRA PEQUENA: 
	 20,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, sem tampa, cap. 15 litros. 

010900 LUVAS DE BORRACHA P: 
	

50,0000 PAR 

Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanlãb Deverá estar 
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em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010901 LUVAS DE BORRACHA M: 	 50,0000 

Especificação.' Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanhb Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010902 LUVAS DE BORRACHA G: 
	

20,0000 PAR  

Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010903 SODA CÁUSTICA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: sólida, distribuidas em escamas, peso líquido de 950 g, concentr.ág mínima de 65 % 

010882 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR. 	 40,0000 CAIXA 

Especificação: Composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e prattene (propano, 
butano). Embalagem com 400m1 Spray. Caixa com 12 unidades. 

010868 PAPEL HIGIÉNICO: 	 200,0000 FARDO 

Especificação: branco, folha simples, macio, neutro, picotado, não recicladop ailosorção, rolo com 
40m x10cm. Fardo com 16 Pacotes c/ 04 unid. 

010865 PALHA DE AÇO: 
	

20.0000 FARDO  

Especificação: formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e iseatde sinais de 
oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbacn Fardo 14 
pacotes com 08 unidades. 

010875 SABONETE EM BARRA: 	 40,0000 UNIDADE  

Especificação: de 90g glicerinado e cremoso, embalagem plástica, uso adulto, frarância suave. 

010906 ÁLCOOL EM GEL: 	 50,0000 CAIXA  

Especificação: Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, apláção limpeza, 
concentração 65inpm, Apresentação Gel, embalagem c/ 500g. C.aixami 12 Unid. 

010907 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO P: 
	

30,0000 UNIDADE 

Especificação: Telado 8 Litros 

010855 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL G: 	 30,0000 CAIXA  

Especificação: embalagem de 2 litros diversos aromas, concentrado e perfurnadcsirftetante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizate e perfumada. 
Cx c/ 06 und. 

010858 FLANELA: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: tecido 100% algodão, bordas overloqueada em linhas de algodão marido aprox. 
0,40 x 0,58 cm 

010859 INSETICIDA SPRAY 
	

30,0000 UNIDADE 

Especificação: 500m1. multi-inseticida tipo spray extermina para controle de mosquitos (inclus ive da 
dengue), moscas, baratas, formigas e aranhas, a base de água. O pr 	oduto deverá 
ter registro no ministério da saúde. 
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010862 LIMPA CERAMICA E AZULEJOS: 	 40,0000 CAIXA 

Especificação: alvejante para cerâmicas, azulejos, ardósia, sanitários, embalagerrde 01 litro caixa 
c/12unid. 

010911 LUSTRA MÓVEIS: 
	

10,0000 CAIXA 

Especificação: a base de silicone perfume suave ação de secagem rápida frasco r3títo de 200 ml, 
constando no rotulo o numero do lote,nome do fabricante,prazo de v alidade, caixa / 
12 unid. 

• 010885 TOUCA DESCARTÁVEL: 

Especificação: Cor branca, Pacote com 100 unidades. 

10,0000 PACOTE 

010887 AVENTAL EMBORRACHADO: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Com aproximadamente 1,10 cm de alt. E 63 cm de largura 

010888 BACIA PLÁSTICA PEQUENA: 

Especificação: Bacia plástica fabricada em polipropileno de design redondo, comapacidade de 18 
litros. O produto deve atender às normas técnicas de referência nztivas a 
fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos em vigor na data do 
edital. 

5,0000 UNIDADE 

010889 BACIA PLÁSTICA GRANDE: 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Bacia, material plástico, 40 Litros canelada grande. 

010890 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Escova limpeza geral, nome escova para roupa características adicionais: escova 
limpeza geral, material corpo plástico, formato oval, material celas nylon, 

comprimento 12 cm, largura 5 a 8 cm (escova p/ lavar roupas). 

010898 LIXEIRA MÉDIA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, sem tampa, cap. 30 litros. 

• 	

010899 LIXEIRA GRANDE: 10,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, com tampa, cap. 50 litros. 

 

010904 SOLUÇAO LIMPEZA MULTIUSO (DESENGORDURANTE): 

Especificação: Limpador Multiuso Limpeza Pesada com 500m1. Composto por Alquitém sulfonato 
de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água. 

20,0000 CAIXA 

 

010913 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO G: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Telado 50 Litros 

010912 ÁLCOOLL LIQUIDO 92,8 INPM: 	 20,0000 CAIXA 

Especificação: Álcool etílico hidratado para uso domésticW2,8° INPM, com registro do responsável 
químico, registro no Inmetro, com data de envasamento, n° de lote e validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio. Frascoésitico de 1000 
ml. Caixa com 12 unidades. 

010896 BALDE COM TAMPA G:  10,0000 UNIDADE 

Especificação: Cesto plástico capacidade 100 litros com tampa. 

010915 ODORIZADOR DE AR: 
	

40,0000 UNIDADE 

Especificação: composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e praftene (propano, 
butano). Embalagem com 360m1 Spray. 

010908 CABO P/ RODO/VASSOURA: 
	

80,0000 UNIDADE 
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Especificação: Em madeira, aproximadamente 1,30 m. 

010916 COPO DESCARTÁVEL (50ML): 
	

500,0000 PACOTE 

Especificação: capacidade 50m1 pacote com 100 unidades 

010721 AÇÚCAR CRISTALIZADO: 	 200,0000 FARDO 

Especificação: Sacarose de cana•de-açúcar, na cor branca. Pacote com 2kg. Embalagem 
confeccionada em plástico resistente, contendo dados de identificai() do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peschíquido. Fardo 
contendo 15 unid. 

010722 BISCOITO DE ÁGUA E SAL: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou emlagem original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010723 BISCOITO DOCE: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ouagnibabriginal 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010725 CAFÉ: 	 200,0000 CAIXA  

Especificação: Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote com 500g. O prcrEiutler dele de 
pureza da Associação Brasileira da Indústria do -CASIC ou apresentar laudo de 
comprovação de pureza emitido por laboratório competente. Embalagel contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade.Caixa com 20 
Pacote. 

010726 SALSICHA MISTA: 

Especificação: congelada, embalagem plástica transparente, atóxica não recicladaçontendo 
informações sobre o fabricante e datas de processamento e validadiada pacote 
deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar validade míninila(0.ês) meses a 
partir da data de entrega. 

40,0000 QUILO  

010814 LINGUIÇA CALABRESA: 	 20,0000 PACOTE 

Especificação: sem gordura, produto não transgênico, acondicionado em pacote dek§, embalado 
a vácuo. 

010815 LINGUIÇA TOSCANA: 	 30,0000 PACOTE 

Especificação: sem gordura, produto não transgênico, acondicionado em pacote dek§, embalado 
a vácuo. 

010728 CALDO DE CARNE: 	 10,0000 CAIXA  

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010729 CALDO DE FRANGO: 

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

10,0000 CAIXA 

10,0000 CAIXA  

 

010730 CALDO DE LEGUMES: 

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

 

010732 EXTRATO DE TOMATE: 
	

30,0000 UNIDADE 

Especificação: Concentrado. Acondicionado em embalagem de 250g, confeccionada ertata ou 
papel, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante (+data de 
vencimento. No caso de lata, não deve estar amassada, enferrujedstufada, não 
deve conter perfuração, principalmente na costuras, não deve solta ar com cheiro 
de azedo ou podre quando aberto, não deve apresentar manchas escues e 
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ferrugem na parte interna. 

010733 FLOCOS DE ARROZ: 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embetag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azutimaisverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

30.0000 FARDO 

010734 FLOCOS DE MILHO: 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embetag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azutacdxsverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

30,0000 FARDO 

010737 MACARRÃO: 

Especificação: Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em embalagem de 500 g, ctendo na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo dualidade e peso 
líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos ànza (mofo); 
não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfuraçõe (carunchos 
e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco so Ito no pacote, 
fardo com 20 pacotes. 

10,0000 FARDO 

010738 MARGARINA: 	 20,0000 CAIXA 

Especificação: Vegetal, com sal, com no mínimo 50 % de lipidio, acondicionada ermbalagem de 500 
mg, confeccionada em material plástico original de fábrica, conten do no corpo da 
embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabricant e e data de 
vencimento. Caixa Contendo 12 Unid. 

010740 ÓLEO DE SOJA: 

Especificação: Acondicionado em embalagem plástico de 900 ml, contendo no corpentalagem 
informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento. Não devem estar 
amassadas, enferrujadas e estufadas, não devem conter perfurações, 
principalmente nas costuras, o óleo deve ser transparente com chei ro e gosto 
próprios; não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre, quartnertos. 

80,0000 UNIDADE 

010817 ABÓBORA: 	 20,0000 QUILO 

Especificação: Uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas, firas e bem 
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes arfísifpexterna. 

010744 ALFACE: 	 20,0000 MAÇOS 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010745 ALHO: 	 10,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações cortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparenteR atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010747 BATATA (INGLESA): 	 20,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 
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010748 BETERRABA: 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchnom coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 	que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em co ndições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

10, 0000 

010749 CEBOLA: 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçõesodes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

20,0000 QUILO 

010750 CENOURA: 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações cortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

20,0000 QuIL' 

010751 CHEIRO VERDE: 
	

30 0000 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

10,0000 QUII 010752 CHUCHU: 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa 

010753 COUVE: 

• 	
Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

30,0000 MAÇOS  

010755 LIMAO: 	 20,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, *umes, firmes e 
com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita sup ortar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas p ara o 
consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, patasi e larvas. 

010757 MACAXEIRA: 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchagm coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 	que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em co ndições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

30,0000 

010761 	PEPINO: 	 10,0000 QU IL O 

Especificação: In natura de primeira qualidade, em condições adequadas para o animo. Com  
ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasittza-vas. 

010762 PIMENTAO: 
	

10,0000 QUILO 
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Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, ternos, com colock uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manjiulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o conste ausência 
de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 

010763 REPOLHO: 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçõesmbes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparente atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias, 

10,0000 QUILO 

010764 TOMATE: 	 30,0000 Q UILO  

Especificação: De primeira qualidade, lavado, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010766 PAO FRANCES: 	 200,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão, tipo francês, ingredientes açúcar, água, brometo, farinha digo, margarin a, 
peso 50 g. 

010780 LEITE EM PÓ: 
	

20,0000 FARDO  

Especificação: Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondbnado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da empem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e da/a vencimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não dever spit com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha esruferrugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; doe seco e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Fardo contendo 50 Unid. 

010786 PIMENTA DO REINO: 	 10,0000 PACME  

Especificação: Moída, embalagem plástica de 50g. 

010792 MORTADELA 1KG: 	 15,0000 Q UI! C  

Especificação: mortadela, origem carne bovina, prazo validade 60 Dias contando delata de 
entrega. 

010794 FRANGO CONGELADO INTEIRO: 	 30,0000 Q UILO  

Especificação: com miúdos, não temperado, industrialmente, embalado com selo ictiOção (SI), 
com 1kg, data e local de processamento e validade impressa na ertalgem. 

010795 PEITO DE FRANGO: 	 40,0000 QULO  

Especificação: com osso, congelado, embalagem plástica transparente, atóxica não-eciclada, 
contendo informações sobre o fabricante e datas de processanmatittade. Cada 
pacote deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar valiêaitha rt3 (três) 
meses a partir da data de entrega. 

010796 ARROZ: 	 50,0000 PACOTE  

Especificação: Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, adicionado em 
embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem ident ificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010797 OVOS: 
	

50,0000 CARTELA 
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Especificação De galinha, tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 tidades, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso líquido 
mínimo de 1.800g. 

010798 TEMPERO COMPLETO: 
	

15,0000 UNIDADE 

Especificação: A base de salsinha, cebolinha e sal, sem pimenta. Sem manchas es asem corpos 
estranhos. Acondicionada em embalagem de 300g. Confeccionada em 	, contendo 
no corpo da embalagem informações do fabricante e data de vencimtto. 

010799 CARNE BOVINA DE 1", IN NATURA (TRASEIRA) 
	

30,0000 QUILO 

Especificação: sem osso, tipo coxão duro, patim, sem gordura, sem sebo, resfriadaembalagem 
transparente, com 500g. O produto deverá apresentar validade mirante 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010800 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MÚSCULO, PALHETA E LOMBO) 	 30,0000 

Especificação: Em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica trarente, atóxica 
não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar validade tiritai de 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010801 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (COSTELA) 	 30,0000 oul1(  

Especificação: em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica trataste, atóxica 
não reciciada, com 500g. O produto deverá apresentar validade mirai de 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010802 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA, (MOIDA) 	 30,0000 QUILO 

Especificação: Dianteira, sem osso, tipo paleta ou acém, sem gordura, sem sebo,esfriada, 
embalagem transparente, atóxica. O produto deverá apresentar valaue mínima de 
03 (três) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010803 ÁGUA MINERAL 200ML: 	 500,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, em copo transparente com capacidade de 200m1, 	informãçs do 
fabricante e data de vencimento. Fardo com 48 Unidades. 

010806 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ACE ROLA) 	 30,0000 °Lin— C)  

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor acerola. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida datração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100 c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e levedurasvalidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mometo da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010808 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CUPUAÇU): 	 30,0000 Qual 
 C' 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor cupuaçu. Apalpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta in 
natura, pasteurizada -aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mírEo de 4 litros de 
suco/kg. 
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010810 POLPA DE FRUTA - NATURAL (MARACUJÁ): 
	

20,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor maracujá 'Polpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da .tração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010811 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ABACAXI): 
	

20,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor abacaxi. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da )(tração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010812 VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: embalagem tipo pet de 750m1 acondicionados em embalagem plásticaransparente 
com validade não inferior a 180 dias. 

010829 FEIJAO: 
	

1 00,0000 PAGO L  

Especificação: Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em embalagem de 1 kg, crendo na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safragprde validade e 
peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outros ias); não devem 
estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não desm apresentar 
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. 

010830 SAL: 	 20,0000 PACOTE  

Especificação: Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo neorpo da 
embalagem informações do fabricante e data de vencimento. 

010720 ACHOCOLATADO EM Po. 	 20,0000 CAIXA  

Especificação: Em pó, solúvel, natural. Acondicionado em embalagem de 400g, conteionada em 
plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificação produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Caixa contendo 24Jnid. 

010724 BISCOITO ROSQUINHA DOCE: 
	

50,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou embebem original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010727 CHARQUE DIANTEIRO: 	 10,0000 ("I  

Especificação: em cubos, pacote a vácuo de 1kg, preparado com carne bovina de boqualidade 
salgada curada seca, de consistência firme, com cheiro e sabor pró prio, isentos de 
sujidades e materiais estranhos,embalado a vácuo em sacos transpaentes, e 
atóxicos, resistentes. O produto deverá apresentar validade mínirtla (três) meses 
a partir da data de entrega. 

010735 LEITE CONDESADO: 	 5,0000 CAIXA 
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Especificação: Embalagem confeccionada em papel, original de fábrica, contendo ncorpo da 
embalagem, Pct. com  395g, especificação dos ingredientes, informãçs do 
fabricante e data de vencimento. Não deve conter perfurações, prtipalmente nas 
emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abtos. Caixa com 
24 unidades 

010736 LEITE LIQUIDO: 

Especificação: Caixa de 10001 original de fábrica, contendo no corpo da embalagerespecificação 
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimentcNão deve conter 
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cieiro azedo ou 
podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugei na parte 
interna. Caixa contendo 12 Unid. 

5,0000 CAIXA  

010739 MILHARINA: 
	 5,0000  FARDO 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagn. Fardo 
contendo 30 Unid. 

010741 TAPIOCA: 	 40,0000 QUILO  

Especificação: Goma de tapioca hidratada feita a partir da fécula da mandioca. 

010742 PRESUNTO: 
	

10,0000 

Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, cozido com 100% de carne de avfaeça inteira, 
com validade mínima de 02 meses. 

010743 	QUEIJO: 	 20.0000 '=,'-11  - 

Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, com prazo de validade na embalage 

010746 BANANA: 

Especificação: Tipo prata, de primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternosem manchas, 
com coloração uniforme, apresentando grau de maturação aproximadaente 60%, 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conseiação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos oudefeitos, 
sujeiras, parasitos e larvas. 

10,0000 QUILO  

010754 LARANJA: 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no taanho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresent ando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequada para o consumo. Com  ausência de ferimentosuodefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

10,0000 QIJII  

010756 MAÇA: 	 5,0000 

Especificação: Nacional, in natura, vermelha, de primeira qualidade, madura, frot de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, apresentado grau ate turação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservão em condições 
adequadas para o consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, 	sujidades, 
parasitos e larvas. 

010758 MAMAO: 

Especificação. Tipo papaia, in natura, de primeira qualidade, madura, no gratimanáie evolução, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manip ulação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitos , sujidades, 
parasitos e larvas 

10,0000 211' 
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010759 MELANCIA. 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolk, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapiilação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitossujidades, 
parasitas e larvas 

10,0000 QUILO 

010760 MELÃO: 5,0000 QUILO 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolk, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a m4Élação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitgssujidades, 
parasitas e larvas. 

010765 REFRIGERANTE: 	 50,0000 ARD° 

Especificação: Embalado em garrafa PET de 2 litros, diversos sabores, c/ infornieg do fabricante 
e data de vencimento, pacote c/06. 

010767 PÃO DE FORMA: 	 20,0000 PACOTE  

Especificação: Pão, tipo de forma, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açikánargarina eágu a, 
peso 500 g, apresentação fatiado. 

010769 AMIDO DE MILHO: 	 10,0000 LAaDO 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 500 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. Fardo com 10 Unid. 

010770 COCO RALADO: 
	

10,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 100 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

010772 CREME DE LEITE: 
	

30,0000 UNIDADE 

Especificação: Embalagem em lata de 300 ml contendo informações do fabricante datde fabricação 
e prazo de validade. 

010773 ERVILHA 	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Em conserva , lata de 200g. 

010774 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: 	 20,0000 QUILO 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagerinformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010775 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: 
	

10,0000 PACOTE 

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1,kgpnfeccionada 
em plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalagernnformações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas de cescuras (mofo) 

010776 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: 
	

10,0000 PACOTE 

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1,kgmfeccionada 
em plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalagentnformações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas de cescuras (mofo) 
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010777 FÉCULA DE MANDIOCA: 	 20,0000 PACOTE  

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagelinformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010778 FERMENTO BIOLÓGICO SECO: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Acondicionada em embalagem plástica de 300 gramas, contendo iderfileação do 
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

• 010779 FUBÁ DE MILHO: 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagthformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

10,0000 PACOTE  

010781 MASSA PREPARADA P/ BOLO: 
	

10,0000 PACOTE  

Especificação: Em embalagem plástica de 400g, contendo informações do fabricantelata de 
fabricação e prazo de validade. 

010782 MILHO PARA CANJICA: 
	

10,0000 PACOTE  

Especificação: em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantelata de 
fabricação e prazo de validade. 

010783 MILHO PARA PIPOCA: 
	 10, 0000 PACOTE 

Especificação: Em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantelata de 
fabricação e prazo de validade. 

010784 MILHO VERDE EM CONSERVA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Em embalagem de 200g, contendo informações do fabricante data deebricação e 
prazo de validade. 

010785 OREGANO. 	 5,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 150g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalafir. 

010787 SUCO CONCENTRADO DE CAJU: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Suco de Caju, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipoohga vida. 
Ingredientes: Agua, suco concentrado de Caju, açúcar, vitamina Croma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em ga3fa PET de 500 ml. 

010788 SUCO CONCENTRADO DE MANGA: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Suco de Manga, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipdonga vida. 
Ingredientes: Agua, suco concentrado de Manga, açúcar, vitamina goma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em gaafa PET de 500 ml. 

010789 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA: 	 10,0000 UNIDADE  

Especificação: Suco de Maracujá, apresentação líquido, tipo natural, embalagem rtO longa vida. 
Ingredientes: Água, suco concentrado de Maracujá, açúcar, vitamina, aroma 
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natural, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embak em garrafa PET de 
500 ml. 

010790 CHÁ DE ERVA DOCE: 
	 5,0000 CAIXA 

Especificação: Chá, tipo chá de erva doce, apresentação em saquinhos para infuskuso 
alimentício. caixa contendo 10 sachê. 

010791 ADOÇANTE 100ML: 
	

5,0000 UNIDADE 

Especificação: adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes suasd, prazo validade 
1 ano, tipo dietético, características adicionais bico dosador. 

010793 PÃO HOT DOG: 

Especificação: Pão tipo cachorro quente, contendo em sua composição: farinhalgir enriquecida 
com ferro e ácido fálico, açúcar, sal iodado, leite, fermento, oup margarina e água, 
sem adição de conservantes, antimofo ou substâncias similares. Pespor UNIDADEde 
aproximadamente 50g. 

20,0000 UNIDADE 

010804 ÁGUA MINERAL 300ML: 	 20,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do tablie e data de 
vencimento. Fardo com 24 Unidades. 

010805 ÁGUA MINERAL 500ML: 	 20,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do talude e data de 
vencimento. Fardo com 12 Unidades. 

010807 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CAJU): 	 20,0000 QU I LO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor caju. As ripas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida &ração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras'alidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no monto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010809 POLPA DE FRUTA - NATURAL (GOIABA): 
	

20,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor goiaba. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida detração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras/alidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no monto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento miei° de 4 litros de 
suco/kg. 

010813 EMBALAGEM PI CACHORRO QUENTE: 
	 5,0000 PACOTE 

Especificação: Saco, material plástico, aplicação acondicionamento cachorro querieltura 120 mm, 
largura 200 mm, transmitância monolúcido. Pacote com 50 unidades. 

010819 PÃO DE MASSA FINA: 
	

50,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão de massa fina (pão do dia com massa fina, de 50 g) 

010820 AZEITONA: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Acondicionado em copo de vidro de 100g, com informação do fabricáe, data de 
vencimento estampado na embalagem. 
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010822 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA: 	 10,0000 QUILO 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalageinformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010823 LEITE EM PÓ DESNATADO: 
	

30,0000 FARDO 

Especificação: Desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acoricionado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embai agem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data vdncimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não dever sinit com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha esruferrugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; despe 9C£0 e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). 

010825 MUCILON DE ARROZ: 
	 5,0000 UNIDADE 

Especificação. Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 230g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embelag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azulaalwsverdeada e 
cheiro azedo. 

010826 AVEIA EM FLOCOS: 	 30,0000 PACOTE 

Especificação: aveia em flocos finos integral; com glúten; isento de gordurasrtrà cada porção de 
30g do produto composta de no mínimo 17g de carboidratos; 0,0g dwçúcares; 4,3g 
de proteínas; 2,2g de gorduras totais; 0,5g de gorduras saturadas; 2,9 de fibra 
alimentar; 104kcal de valor energético; embalagem em caixa com con teúdo de no 
mínimo 200 gramas. 

010827 FARINHA LÁCTEA: 	 5,0000 PACOTE  

Especificação: farinha láctea, ingrediente farinha trigo, leite pó integral, açá-, sal, características 
adicionais: contém glúten. Pacote com 400g 

010828 PIMENTA DE CHEIRO: 	 1,0000 Q UILO  

Especificação: IN natura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que iilàEmita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com  ausencia de sujidads, parasitos e larvas. 

010834 ABACAXI: 	 10,0000 QUILO 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, frutos de tamanho mábograu máximo 
de evolução no tamanho, aroma sabor da espécie, sem ferimentos, fi 	rmes, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manip ulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com  ausência 
de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

010835 BATATA (DOCE): 
	

10,0000 QUILO  

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteireçnsferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010836 PERA: 	 5,0000 QUILO 



010842 KETCHUP: 

Especificação: Acondicionada em caixa tetrapak de 300 gramas, sabor tradicional,contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazillatie. val 

010846 QUIABO: 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, com coloração ~e, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mani pulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consterna ausência 
de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 

10,0000 UNIDADE 

5,0000 QUILO 

010821 BATATA PALHA: 	 5,0000 PACOTE 

Especificação: fina, seca, crocante, ralada tipo palha,integra e frita em oifistaivifsento de ácidos 
graxos trans, com prazo de validade na embalagem, pacote de 500g. 

010032 RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: 	 50,0000 GALRO 

Especificação: RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO 
EMBALAGEM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, GASEIFICAÇÃO: SEM GÁS, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA LACRE, SEM VASILHAME E VALIDADE 
MINIMA, NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO 
MINISTERIO DA SAÚDE. 
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Especificação: In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolk, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a m43iilação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,ssujidades, 
parasitas e larvas. 

010837 TANGERINA: 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no tionho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresent ando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequada para o consumo. Com  ausência de ferimentosLodefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

5,0000 QUILO 

010838 UVA: 
	

5,0000 QUILO 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolk, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manálação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,ssujidades, 
parasitas e larvas 

010033 AGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFAO RETORNAVEL. 20L: 	 20,0000 GAL A° 

Especificação: EMBALAGEM EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITRO, EM PLÁSTICO, HIGIÊNIC 
COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO 
PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRICE DA SA 
E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESO)9700 1 
DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIM. 



RUY FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA 

RESPONSÁVEL 
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Os órgãos interessados em participar deste Registro de Preços poderão encaminhar suas solicitações até o dia 22/01/2020, 
informando os itens e as suas respectivas quantidades. As solicitações deverão ser enviadas à(o) Prefeitura Municipal de 
Goianésia, RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, SN - CALEGIAL - CEP: - Cidade: Goianésia do Pará - UF: PA. 

Goianésia do Pará, 22 de Janeiro de 2020 

• 

• 

rpt38 



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNN: 12.884.091/0001-54 

OFICIO n° 	/2020/SMS 

Goianésia do Pará — Pá. 22 de Janeiro de 2020. 

Ao Exmo. Sr. 
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA 
Prefeito Municipal 
Nesta. 

Assunto: Solicitação de Procedimento Licitatório. 

Senhor Prefeito, 

Vimos através deste, solicitar autorização para realização de Procedimento licitatório 

visando à aquisição de gêneros alimentícios, materiais para copa e cozinha, produtos de 

higiene e limpeza, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Faz-se necessária a aquisição de gêneros alimentícios, materiais para copa e cozinha, 

produtos de higiene e limpeza, para se fazer a manutenção dos setores desta secretária, 

proporcionando um melhor atendimento aos munícipes que procuram os serviços deste 

órgão público, bem como melhores condições de trabalho aos servidores. 

Informamos que encaminhamos em anexo o Termo de Referência contendo 

quantitativo solicitado 

Sem mais para o momento, elevamos votos de es ma e consideração. 

Atenciosamente, epT■ps iedniunOi 
OZ e 1iS;Arfa' 

esnoS 
 nriltA". 

Secretaria Muni  
PEDRO WANDERLE

'1  
ARES SOUSA Y 

-  Saúde 

 

 

Rua Da Paz, 60 — Bairro Alto Bonito, GOIANÉSIA DO PARÁ - PA 
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A(o) Secretaria Municipal de Saude - SEMS torna pública sua intenção de realizar Registro de Preços objetivando a 
GENEROS ALIMENTICIOS / COPA E COZINHA / LIMPEZA E HIGIENE 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 

010667 GARRAFA TÉRMICA 1,8L (TAMPA DE PRESSÃO) INOX: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8 litro; ampola de vátr jato automático 
(por pressão); revestimento externo em aço inox. 

010656 BANDEJA EM PLÁSTICO G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja plástica, em polipropileno, cor variada, medindo 45cm x 

010669 GARRAFA TERMICA 5L: 
	 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Garrafa térmica - capacidade 5 litros; adaptase a multiplicidade de usos, corpo 
termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma dpoliuretano, 
grande resistência ao uso, impactos e quedas, com copo para bebeçal removível 
que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de grande resistência, 
material atóxico e reciclável. dimensões ( cxlxa): 20x20x31 cm. FIO: 0,68 kg. 

010686 LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL M: 
	

500,0000 UNIDADE 

Especificação: Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), suplicie lisa. 
Pulverizada internamente com pó de amido, não esterilizada, ambisti-a. 

010694 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 2L: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Pote, plástico, tampa rosqueável, transparente, pode ser utilizadcm freezer, 
geladeira e microondas, livres de bpa, capacidade de 2 Litros. 

010697 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35CM X 45CM 	 1000,0000 PACOTE 

• 	
Especificação: Pacote com 1Kg. 

010706 REGULADOR DE GAS: 	 12,0000 KIT  

Especificação: Kit de instalação de gás de cozinha para botijão 13kg compostcOtleiiangueira de 
no mínimo 1,25m, 02 abraçadeiras, 01 regulador de pressão com regtro borboleta, 
homologados e aprovados pelo INMETRO e pela ABNT. 

010713 COPO DESCARTAVEL 50ML: 	 300,0000 PACOTE  

Especificação: Capacidade 50m1 pacote com 100 unidades. 

010718 MARMITEX N°08: 

Especificação: Marmitex de alumínio com capacidade de 850m1 com tampa de cartiumÉnizado. 
Caixa com 100 unidades. 

50,0000 PACOTE 

 

010719 COPO DESCARTAVEL (200ML): 
	

1000,0000 PACOTE 

Especificação: capacidade 200m1, pacote com 100 unidades. 

010651 PANELA DE PRESSAO 10L: 
	 6,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 10 L, cararithcas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010652 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA P. 	 6,0000 UNIDADE 
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Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0,6mm e diâmetro 30cm. Sitar ao modelo 
proposto. 

010653 BANDEJA DE AÇO INOX REDONDA G: 	 6,0000 UNIDADE  

Especificação: Bandeja redonda aço inox com espessura: 0,6mm e diâmetro 40cm. Silar ao modelo 
proposto. 

010655 BANDEJA EM PLÁSTICO M: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja plástica empilhável e encaixável, em polipropileno, cor vida, medindo 
32cm x 23cm. 

010657 CAIXA DE ISOPOR 80L: 
	

12,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 80 litros. 

010658 CAIXA DE ISOPOR 120L 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta derdade (EPS) e 
com capacidade para 120 litros. 

010659 CAIXA DE ISOPOR 160L: 
	

6,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 160 litros. 

010660 CAIXA DE ISOPOR 180L. 
	 3,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica com tampa e dreno, fabricada com isopor de alta deidade (EPS) e 
com capacidade para 180 litros. 

010661 CAIXA TÉRMICA 32L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa térmica, capacidade 32 L, fabricada em polietileno de altonipacto possui 
isolamento térmico em espuma de poliuretano, com tampa com alça. 

010666 GARRAFA TÉRMICA 1L (TAMPA ROSCÁVEL): 20,0000 UNIDADE 

 

Especificação: Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,0 litro; ampola de vidç roscável; 
revestimento externo plástico resistente. 

010670 COADOR DE CAFÉ G: 
	

60,0000 UNIDADE 

Especificação: Coador de café de flanela, cabo de madeira, tamanho 'G' (aprox. tros). 
Estrutura: arame galvanizado no 14, cabo de madeira em eucaligrane(ada, lixada 
e polida) 

010671 COLHER DE MESA EM AÇO INOX: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arreatidadas, 
proporcionando maior conforto no uso, totalmente feita de açcAiripfia para uso 
diário combina com qualquer ambiente. 

010672 COLHER DE PAU: 
	

12,0000 UNIDADE 
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Especificação: Colher pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 42 cm. 

010673 COLHER PARA SERVIR G: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Colheres de alumínio Fundido em coquilha, medindo 32cm. 

010674 CONCHA PARA SERVIR G: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Concha de alumínio Fundido em coquilha funda, medindo 30cm. 

010675 COPO DE VIDRO 200ML: 
	

48,0000 UNIDADE 

Especificação: Copo de vidro tipo americano simples 200 ml. 

010680 FACA DE COZINHA DE INOX C/ CABO DE PLASTICO PRETO N°7: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Com lâmina de aço inoxidável desbastado. Cabo anatômico e textadri que facilita 
o manuseio e evita que a mão escorregue, oferecendo mais confortoe segurança na 
hora do corte. 

010681 FACA DE MESA EM AÇO INOX: 

Especificação: Faca com lâmina temperada, que garante maior durabilidade no fEoaárte e maior 
resistência à corrosão, e por sua característica de temperabilidaai Totalmente feita 
de aço inox, altamente durável, mantém suas características origáis, preservando a 
beleza, a higiene e a durabilidade do material. 

20,0000 UNIDADE 

010682 GARFO DE MESA EM AÇO INOX: 

Especificação: Garfo com dentes polidos na parte interna, para proporcionar maionforto no uso, 
com formato apropriado para a boca e bordas arredondada. TotaIrrinftito de aço 
inox, mantém suas características originais, preservando a beleza, a higiene e a 
durabilidade do material. Próprio para uso diário. 

60,0000 UNIDADE 

010683 JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2 L: 
	

12,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material vidro, capacidade 2 I, modelo com alça, caractáriás adicionais lisa, 
transmitância transparente. 

010684 JARRA PÁSTICA 2L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 2 L, modelo com tampa, cor Explor, aplicação 
água 

010685 JARRA PLÁSTICA 5L. 	 6,0000 UNIDADE 

Especificação: Jarra, material plástico, capacidade 5 L, modelo com tampa, cor Color, aplicação 
água 

010689 PANELA DE PRESSAO 07L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 07 L, caradisticas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010692 PILAO C/ SOCADOR DE TEMPERO: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Pilão Alumínio Fundido para Tempero, com socador. 

010695 PRATO DE MESA RASO (VIDRO): 	 60,0000 UNIDADE 

Especificação: Prato de mesa raso- Prato de mesa raso, em vidro, autbrilho, sem aba, sem metais 
pesados, de maior resistência a impacto, que não infiltra água, re sistente a 
detergentes no processo de limpeza, resistente ao risco, resistent e a variações 
bruscas de temperatura, e que conserve o calor do alimento. Coner321e dimensão. 
Peso aproximado: 490 g. Pode ser lavado na máquina de lavar louça. 

010696 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10CM X 20CM: 	 1500,0000 PAU)1 
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Especificação: Pacote com 1Kg. 

010698 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60CM X 80CM: 	 1500,0000 PACOTE 

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010699 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 90CM X 100CM: 
	

3000,0000 PACOTE 

Especificação: Pacote com 1Kg. 

010700 SACO DE RÁFIA/FIBRA 60KG: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: Saco de ráfia novo (fibra reforçada, capacidade 60kg) 

010701 TÁBUA PARA CORTE DE CARNE 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Construídas em polipropileno; antiderrapante; bordas a rredondadaspres variadas, 
fácil higienização e resistente a produtos químicos. Com  furo pareendurar; altura 
50cm, largura 30cm e espessura 1,5cm. 

010705 BACIA PLASTICA 10L: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Bacia Plástica Redonda 10L c/tampa. 

010707 XICARA SEM PIRES 200ML: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: Xícara, material cerâmica, tipo chá, capacidade 200 ml. 

010708 XICARA COM PIRES 75ML: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: Xícara com pires, material cerâmica, tipo café, capacidade 75m1. 

010714 PRATO RASO DESCARTÁVEL: 
	

200,0000 PACOTE 

Especificação: diâmetro 210mm pct c/10 unidades. 

010715 COLHER DESCARTÁVEL: 	 200,0000 PACOTE 

Especificação: plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010716 GARFO DESCARTÁVEL: 
	

200,0000 PACOTE  

Especificação: Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010717 FACA DESCARTÁVEL: 
	

100,0000 PACOTE 

Especificação: Plástico transparente, pct c/ 50 unid. 

010677 ESCORREDOR ALUMINIO N'35: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Escorredor para arroz, macarrão e afins, em alumíniem alumínio polido; tipo tacho; 
com pé e asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo napessura de 2mm; 
(tolerância entre 5 e 10%). Item 15.2 escorredor tamanho no 35, com capacidade 
aprox. Para 9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de diâcnetscorredor 
para arroz, macarrão e afins, em alumínioem alumínio polido; tipo tacho; com pé e 
asas de alumínio; alças laterais fundidas, com furo na espessura cÉ 2mm; (tolerância 
entre 5 e 10%). Item 15.2- escorredor tamanho n° 35, com capacidade aprox. Para 
9,25 kg. Medindo altura de 135 mm, e 350 mm de diâmetro. 

010646 CUSCUZEIRA G: 	 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Cuscuzeira tamanho grande nr 30- padrão industrial, em alumínio, alta resistência e 
durabilidade, com duas alças protetores térmicas, tampa com puxactoredondado e 
de fácil manuseio, tela interna removível para facilitar a limpeza19 Litros 

010691 PEGADOR DE ALIMENTOS: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Pegador para massas em aço inox 35cm. 

010679 ESCUMADEIRA PARA SERVIR G: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Escumadeira de alumínio Fundido em coquilha, medindo 30cm. 

010690 PANELA DE PRESSAO 4,5L: 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: Panela pressão, material alumínio polido, capacidade 4,5 L, careüticas adicionais 
tampa com sistema de fechamento externo. 

010851 ÁGUA SANITÁRIA: 	 100,0000 CAIXA 
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Código Descrição 
	

Quant Unidade 

Especificação: Composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, dote, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Tipo ccunn, em 
embalagem plástica de 1.000m1. Caixa c/ 12 unid. 

010909 ÁLCOOL LÍQUIDO: 	 600,0000 UNIDADE 

Especificação: Álcool etílico hidratado para uso doméstico460  INPM, com registro do responsável 
químico, registro no Inmetro, com data de envasamento, n° de lote e validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio. Frascoiaskico de 1000 
ml. 

• 	
010853 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL P: 	 48,0000 CAIXA 

Especificação: embalagem de 500 ml, diversos aromas, concentrado e perfumado. Dàfetante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizaste e perfumada. 
Cx c/ 12 und. 

010854 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL M: 	 96,0000 CAIXA 

Especificação: embalagem de 1 litro, diversos aromas, concentrado e perfumadosiXetante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizaste e perfumada. 
Cx c/ 12 unds. 

010856 ESCOVA C/ CABO P/ VASO SANITÁRIO: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: tipo bola com suporte. Vassoura sanitária com cerdas lisas e foitmanatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo e cepa de plástico. Durável e higithai. 

010857 ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA: 	 10,0000 CAIXA 

Especificação: para limpeza geral, dupla face, confeccionada em manta não tecidocle fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com minei abrasivo e 
aderida à espuma de poliuretano com bactericida, nas medidas 110nor16 mm x 20 
mm. Caixa com 60 Unid. 

010860 ISQUEIRO: 
	

4,0000 CARTELA 

Especificação: corpo revestido em plástico, acende aproximadamente 3000 vezes, CD selo de 
aprovação do INMETRO, movido a gás, cores diversas. Carteia dctfferdaclÈs. 

010861 LIMPA ALUMÍNIO: 	 12,0000 CAIXA 

Especificação: Para limpeza e clareamento de peças em alumínio, em embalagemtiçilálle 500 ml. 

À base de ácido alquil. caixa c/ 24 unid. 

010863 MANGUEIRA PARA JARDIM 
	

10,0000 UNIDADE 

Especificação: material resistente, reforço com fio de poliéster, flexível, médin30 metros 

010864 PA P/ LIXO PEQUENA: 
	

60,0000 UNIDADE 

Especificação: cabo em madeira, com no mínimo 60 cm. Em plástico resistente abian ate madeira 

010866 PANO DE CHÃO: 	 1000,0000 UNIDADE 

Especificação: em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dinesnaloroximadas 
de 50x80 cm. 

010867 PANO DE PRATO: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores cias, medindo 
40x66cm. 

010869 PAPEL TOALHA: 
	

100,0000 PACOTE 
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Especificação: folha simples branca intercalada, macia e absorvente, 100 % fiboeislósica. Pacote 
2 rolos, com 60 folhas cada de 22cm x 20cm. 

010870 PEDRA SANITÁRIA: 	 300,0000 UNIDADE 

Especificação: bacteriostática pedra com suporte. Composto por paradiclorobenzpéigua, carbono 
de sódio, paraformadeildo, fragrância, unid. 30g. 

010871 RODO PEQUENO: 
	

144,0000 UNIDADE 

Especificação: Rodo de Madeira 40cm com Cabo de Madeira 120cm • 010872 RODO GRANDE 

Especificação: Rodo de Madeira 60cm com Cabo de Madeira 120cm 

96,0000 UNIDADE 

010874 SABÃO EM PÓ: 
	

12,0000 CAIXA 

Especificação: com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500gaixa com 24 
unidades. 

010873 SABAO EM BARRA: 	 12,0000 CAIXA 

Especificação: de 200g, glicerinado, embalado em saco plástico,caixa com 10 pacet com 05 
unidades. 

010876 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 15 LITROS: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 1Oiclodes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 

010877 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 30 LITROS: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10iaimdes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 

• 
010878 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 50 LITROS: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com 10iaierdes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 

010879 SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO, CAP. 100 LITROS: 	 300,0000 PACOTE 

Especificação: 06 micras, cor preta ou azul, para uso doméstico, pacote com lOiderdes. Deverá 
estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/036. 

010880 VASSOURA DE CERDAS DE NYLON: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: corpo plástico medindo 20 x 5 cm, cabo em madeira medindo 1,5m MIS 

010881 VASSOURA DE CIPO: 
	

36,0000 UNIDADE 

Especificação: Vassoura, cerdas em cipó, comprimento mínimo das cerdas 20 cm,ocetn madeira 
medindo aproximadamente 1,30 m. 

010883 DETERGENTE LIQUIDO 	 12,0000 CAIXA 

Especificação: biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e cleanembalagem 
plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, para Ilsauças, caixa c/ 
24 unid. 

010884 TOALHA DE ROSTO: 
	

36,0000 UNIDADE 
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Especificação: 100% algodão 

010886 ÁLCOOL ETÍLICO 70%: 	 24,0000 CAIXA  

Especificação: Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70-91), apreUtção líquido. Caixa 
com 12 Unid. 

010892 LIMPA VIDRO 

Especificação: Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição butil éter 	-tripolifosfato de sódio, 
etanol 14 °h, spray 500m1. 

36,0000 UNIDADE 

010910 BALDE SEM TAMPA P: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverps dáros. 

010894 BALDE SEM TAMPA M: 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverfies).Ctaitros. 

60,0000 UNIDADE 

 

010895 BALDE SEM TAMPA G: 
	

20,0000 UNIDADE 

Especificação: Em plástico resistente, alça de aço, sem tampa, cores diverps2laitros. 

010897 LIXEIRA PEQUENA: 
	

36,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, sem tampa, cap. 15 litros. 

010900 LUVAS DE BORRACHA P: 	 100,0000 PAR  

Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TamanIfib Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010901 LUVAS DE BORRACHA M: 	 100,0000 PAR  

Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanhb Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010902 LUVAS DE BORRACHA G: 	 60.0000 PAR 

Especificação: Para limpeza em geral, composta de borracha de látex natural, connevestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. TamanCo Deverá estar 
em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. 

010903 SODA CÁUSTICA: 
	

60,0000 UNIDADE 

Especificação: sólida, distribuidas em escamas, peso líquido de 950 g, concentram mínima de 65 °h 

010882 DESODORIZADOR/ODORIZADOR DE AR 	 60,0000 CAIXA  

Especificação: Composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e praEáene (propano, 
butano). Embalagem com 400m1 Spray. Caixa com 12 unidades. 

010868 PAPEL HIGIÉNICO: 	 600,0000 FARDO 

Especificação: branco, folha simples, macio, neutro, picotado, não recicladop albsorção, rolo com 
40m x10cm. Fardo com 16 Pacotes c/ 04 unid. 

010865 PALHA DE AÇO: 	 60,0000 FARDO 

Especificação: formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e iseatde sinais de 
oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbcn Fardo 14 
pacotes com 08 unidades. 

010875 SABONETE EM BARRA: 
	

200,0000 UNIDADE 
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Especificação: de 90g glicerinado e cremoso, embalagem plástica, uso adulto, frakicia suave. 

010906 ÁLCOOL EM GEL: 
	

120,0000 CAIXA 

Especificação: Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado, aplição limpeza, 
concentração 65inpm, Apresentação Gel, embalagem c/ 500g. Caixisom 12 Unid. 

010907 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO P: 
	

36,0000 UNIDADE 

Especificação: Telado 8 Litros 

010855 DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL G: 	 100,0000 CAIXA 

Especificação: embalagem de 2 litros diversos aromas, concentrado e perfurnadcsireintante com 
alto poder germicida, fungicida e bactericida, com ação desodorizate e perfumada. 
Cx c/ 06 und. 

010858 FLANELA: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: tecido 100% algodão, bordas overloqueada em linhas de algodão melro aprox. 
0,40 x 0,58 cm 

010859 INSETICIDA SPRAY 
	

UNIDADE  

Especificação: 500m1. multi-inseticida tipo spray extermina para controle de mosquitos (inclus ive da 
dengue), moscas, baratas, formigas e aranhas, a base de água. O pr 	oduto deverá 
ter registro no ministério da saúde. 

010862 LIMPA CERAMICA E AZULEJOS: 	 48,0000 CAIXA  

Especificação: alvejante para cerâmicas, azulejos, ardósia, sanitários, embalagemie 01 litro caixa 
c/12unid. 

010911 LUSTRA MÓVEIS: 	 6,0000 CAIXA 

Especificação: a base de silicone perfume suave ação de secagem rápida frasco Oco de 200 ml, 
constando no rotulo o numero do lote,nome do fabricante,prazo de v alidade, caixa / 
12 unid. 

010885 TOUCA DESCARTÁVEL: 
	

30,0000 PACOTE 

Especificação: Cor branca, Pacote com 100 unidades. 

010887 AVENTAL EMBORRACHADO: 
	

60,0000 UNIDADE 

Especificação: Com aproximadamente 1,10 cm de alt. E 63 cm de largura 

010888 BACIA PLASTICA PEQUENA: 
	

36,0000 UNIDADE 

Especificação.' Bacia plástica fabricada em polipropileno de deslgn redondo, comapacidade de 18 
litros. O produto deve atender às normas técnicas de referência ri:tivas a 
fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos em vgor na data do 
edital. 

010889 BACIA PLÁSTICA GRANDE: 
	

36,0000 UNIDADE 

Especificação: Bacia, material plástico, 40 Litros canelada grande. 

010890 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: 	 100,0000 UNIDADE 

Especificação: Escova limpeza geral, nome escova para roupa- características adicionais: escova 
limpeza geral, material corpo plástico, formato oval, material ceias nylon, 
comprimento 12 cm, largura 5 a 8 cm (escova p/ lavar roupas). 

010891 FÓSFORO: 	 20,0000 PACOTE 
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Especificação: Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça vermelha, tipo longq)acote contendo 
10 Unid. 

010893 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: 
	

6,0000 PACOTE 

Especificação: Máscara, tipo antialérgico, tipo uso descartável/único, tipo fiiaçelástico, aplicação 
em cirurgias, características adicionais gramatura 30 g/m2, triplaamada de filtragem, 
formato retangular, cor branca. Pacote com 100 unid. 

010914 ALGODÃO HIDRÓFILO 
	

60,0000 EMBALAGEM 

Especificação: Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material alvejadopurificado, isento 
de impurezas, características adicionais enrolado em papel apropri ado, esterilidade 
não estéril, tipo embalagem embalagem individual. 500G. 

010898 LIXEIRA MEDIA: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, sem tampa, cap. 30 litros. 

010899 LIXEIRA GRANDE: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: em plástico resistente, com tampa, cap. 50 litros. 

010904 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO (DESENGORDURANTE:. 	 36,0000 CAIXA  

Especificação: Limpador Multiuso Limpeza Pesada com 500m1. Composto por Alquil trueno sulfonato 
de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água. 

010913 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO G: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: Telado 50 Litros 

010852 CERA LÍQUIDA: 	 6,0000 CAIXA  

Especificação: líquida, incolor, auto brilho com cera de carnaúba, parafina resi3icalina solúvel, de 
polimento, conservante, perfumada, 500m1, incolor, caixa c/ 12 uri. 

010896 BALDE COM TAMPA G: 
	

12,0000 UNIDADE 

Especificação: Cesto plástico capacidade 100 litros com tampa. 

010915 ODORIZADOR DE AR: 
	

36,0000 UNIDADE 

Especificação: composto por perfume, álcool etílico, nutrido de soja, água e pratene (propano, 
butano). Embalagem com 360m1 Spray. 

010905 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM: 	 12,0000 CAIXA  

Especificação: Frasco com 1 litro. Cx com 12 frascos. 

010908 CABO P/ RODO/VASSOURA: 
	

100,0000 UNIDADE 

Especificação: Em madeira, aproximadamente 1,30 m. 

010916 COPO DESCARTÁVEL (50ML) 	 20,0000 PACOTE  

Especificação: capacidade 50m1 pacote com 100 unidades 

010721 AÇÚCAR CRISTALIZADO: 	 50,0000 FARDO  

Especificação: Sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Pacote com 2kg. Embalagem 
confeccionada em plástico resistente, contendo dados de icientifição do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e pesdíquido. Fardo 
contendo 15 unid. 

010722 BISCOITO DE ÁGUA E SAL: 	 360,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou emliegem original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 
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010723 BISCOITO DOCE 	 360,0000 PACOTE  

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou emlidem original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre 	dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

• 
010725 CAFE: 	 36.0000 CAIXA  

Especificação: Torrado e moído, embalado á vácuo, pacote com 500g. O prcnsiuta2r ctasie de 
pureza da Associação Brasileira da Indústria do -CdfiglIC ou apresentar laudo de 
comprovação de pureza emitido por laboratório competente. Embalagei contendo 
informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade.Caixa com 20 
Pacote. 

010726 SALSICHA MISTA: 

Especificação: congelada, embalagem plástica transparente, atóxica não recicladaçontendo 
informações sobre o fabricante e datas de processamento e validarroda pacote 
deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar validade mínirr33(0-ês) meses a 
partir da data de entrega. 

600,0000 QUILO 

010814 LINGUIÇA CALABRESA . 
	

60,0000 PACOTE  

Especificação: sem gordura, produto não transgênico, acondicionado em pacote dek§, embalado 
a vácuo. 

010815 LINGUIÇA TOSCANA: 
	

60,0000 PACOTE  
Especificação: sem gordura, produto não transgênico, acondicionado em pacote dek§, embalado 

a vácuo. 

010728 CALDO DE CARNE: 	 24,0000 CAIXA  

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010729 CALDO DE FRANGO: 	 24,0000 CAIXA  

• 	 Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010730 CALDO DE LEGUMES: 	 24,0000 CAIXA  

Especificação: tempero em tablete c/24 cx c/02 tabletes 

010732 EXTRATO DE TOMATE 
	

240,0000 UNIDADE 

Especificação Concentrado. Acondicionado em embalagem de 250g, confeccionada entata ou 
papel, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante iriata de 
vencimento. No caso de lata, não deve estar amassada, enferrujectestufada, não 
deve conter perfuração, principalmente na costuras, não deve solta ar com cheiro 
de azedo ou podre quando aberto, não deve apresentar manchas escoas e 
ferrugem na parte interna. 

010733 FLOCOS DE ARROZ: 	 24,0000 1 AREJO 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embetag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azuladcfsverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 

010734 FLOCOS DE MILHO: 	 24,0000 f AREJO 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embetag Deve estar 
seco e bem solto no pacote; não ter manchas de cor preta, azutaalsverdeada e 
cheiro azedo. Fardo contendo 10 Unid. 
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010737 MACARRAO 	 12 0000 

Especificação: Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em embalagem de 500 g, cthando na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo dualidade e peso 
líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos einza (mofo); 
não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfuraçõe (carunchos 
e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco so Ito no pacote, 
fardo com 20 pacotes. 

010738 MARGARINA: 

Especificação: Vegetal, com sal, com no mínimo 50 % de lipidio, acondicionada errribalagem de 500 
mg, confeccionada em material plástico original de fábrica, conten do no corpo da 
embalagem especificação dos ingredientes, informações do fabricant e e data de 
vencimento. Caixa Contendo 12 Unid. 

12.0000 CAIXA 

010740 ÓLEO DE SOJA: 

Especificação: Acondicionado em embalagem plástico de 900 ml, contendo no cospemiálagem 
informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento. Não devem estar 
amassadas, enferrujadas e estufadas, não devem conter perfurações, 
principalmente nas costuras, o óleo deve ser transparente com chei ro e gosto 
próprios; não devem soltar ar com cheiro de azedo ou podre, quarinertos. 

400,0000 UNIDADE 

010817 ABÓBORA: 	 180,0000 QUILO 

Especificação: Uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes, intactas, firas e bem 
desenvolvidas, livre cie terra ou corpos estranhos aderentes arfísiwexterna. 

010744 ALFACE: 	 180,0000 MAÇOS 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010745 ALHO: 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfurações cortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes' atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

180,0000 QUILO 

010747 BATATA (INGLESA): 	 180,0000 mil 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010748 BETERRABA: 
	

120,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchaom coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 	que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em co ndições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

010749 CEBOLA: 	 240,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçoecories, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparentes 2 atóxicos, com 
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data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010750 CENOURA: 	 120,0000 Quil-c 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçõesoortes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparente atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias. 

010751 CHEIRO VERDE: 	 120,0000 MAÇOS  

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. • 

010752 CHUCHU: 	 180,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa 

010753 COUVE: 	 120,0000 MAÇOS 

Especificação. De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirns ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010755 LIMAO: 
	

120,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, aroma e sabor da espécie, (dermes, firmes e 
com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe permita sup ortar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas p ara o 
consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, pa luzi e larvas. 

010757 MACAXEIRA: 	 120,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternos sem manchaspi coloração 
uniforme, apresentando grau de maturação aproximadamente 60%, tal 	que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em co ndições 
adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades, 
parasitos e larvas. 

010761 	PEPINO 	 100,0000 ,),1   

Especificação: In natura de primeira qualidade, em condições adequadas para o commo. Com  
ausência de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasittzsvas. 

010762 PIMENTAO: 	 120,0000 O"' 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, ternos, com colação uniforme, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a marpulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o constem. ausência 
de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 

010763 REPOLHO: 	 120,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, in natura, firme, sem lesões, perfuraçüesmbes, com grau 
de maturação que lhe permita suportar a manipulação e conservação por, pelo 
menos, dois dias, acondicionados em sacos plásticos transparente£ atóxicos, com 
data de validade impressa e não inferior a 90 dias, 

010764 TOMATE. 	 200,0000 Quilo 
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Especificação: De primeira qualidade, lavado, tamanho médio, uniforme, inteirep-sferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010818 SUCO EM PÓ: 	 144,0000 PACOTE 

Especificação: Preparado sólido para refresco artificial, pct. 1kg, diversos sabes, confeccionada 
em plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificao do produto, 
marca fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010766 PAO FRANCES: 
	

18000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão, tipo francês, ingredientes açúcar, água, brometo, farinha clérigo, margarin a, 
peso 50 g. 

010780 LEITE EM PÓ: 
	

12,0000 FARDO  

Especificação: Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondbnado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data vencimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não dever soft com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha estuferrugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; déee seco e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). Fardo contendo 50 Unid. 

010786 PIMENTA DO REINO 
	

36,0000 PACOTE 

Especificação: Moida, embalagem plástica de 50g. 

010792 MORTADELA 1KG: 	 60,0000 QUILO 

Especificação: mortadela, origem carne bovina, prazo validade 60 Dias contando delata de 
entrega. 

010794 FRANGO CONGELADO INTEIRO: 	 15000,0000 QUILO 

Especificação: com miúdos, não temperado, industrialmente, embalado com selo ceipéção (SI), 
com 1kg, data e local de processamento e validade impressa na ertm. 

010795 PEITO DE FRANGO: 	 2400,0000 QUILO  

Especificação: com osso, congelado, embalagem plástica transparente, atóxica nãcreciclada, 
contendo informações sobre o fabricante e datas de processanwstiblecle. Cada 
pacote deve conter até 1kg. O produto deverá apresentar vali&iche Kita (três) 
meses a partir da data de entrega. 

010796 ARROZ: 	 960,0000 PACOTE 

Especificação: Branco, subgrupo polido, classe longo fino (agulhinha), tipo 1, aredicionado em 
embalagem plástica resistente de 5 Kg, contendo na embalagem ident ificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

010797 OVOS: 	 36.0000 CARTELA 

Especificação: De galinha, tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 30 tidades, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso líquido 
mínimo de 1.800g. 

010798 TEMPERO COMPLETO: 
	

48,0000 UNIDADE- 
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Especificação: A base de salsinha, cebolinha e sal, sem pimenta. Sem manchas easisem corpos 
estranhos. Acondicionada em embalagem de 300g. Confeccionada em [te, contendo 
no corpo da embalagem informações do fabricante e data de vencirrite. 

010799 CARNE BOVINA DE 1', IN NATURA: (TRASEIRA) 	 240,0000 QUILO 

Especificação.' sem osso, tipo coxão duro, patim, sem gordura, sem sebo, resfriacjaembalagem 
transparente, com 500g. O produto deverá apresentar validade mírtinde 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010800 CARNE BOVINA DE 2a, IN NATURA: (MÚSCULO, PALHETA E LOMBO) 	 200,0000 QUIL O 

Especificação: Em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica traregte, atóxica 
não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar validade filiai de 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010801 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (COSTELA) 	 200,0000 QUILO 

Especificação: em peça, sem gordura ou sebo, resfriada, embalagem plástica trarewte, atóxica 
não reciclada, com 500g. O produto deverá apresentar validade !virai de 03 (três) 
meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante. 

010802 CARNE BOVINA DE 2', IN NATURA: (MOÍDA) 	 300,0000 QU I LO 

Especificação: Dianteira, sem osso, tipo paleta ou acém, sem gordura, sem sebo,esfriada, 
embalagem transparente, atóxica. O produto deverá apresentar valde mínima de 
03 (três) meses a partir da data de entrega na UNIDADErequisitante 

010803 ÁGUA MINERAL 200ML: 

Especificação: Sem gás, em copo transparente com capacidade de 200m1, c/ informiks do 
fabricante e data de vencimento. Fardo com 48 Unidades. 

10,0000 FARDO 

010806 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ACEROLA): 	 36,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor acerola. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida dadieação da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e levedurasvalidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mometo da entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010808 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CUPUAÇU): 	 36,0000 QU ILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor cupuaçu. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mito de 4 litros de 
suco/kg. 

010810 POLPA DE FRUTA - NATURAL (MARACUJÁ): 
Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor maracujá polpas de frutas 

deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da atração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100"c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 

48,0000 QUILO 
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entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mini) de 4 litros de 
suco/kg. 

010811 POLPA DE FRUTA - NATURAL (ABACAXI): 	 36,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor abacaxi. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida da )(tração da fruta in 
natura, pasteurizada -aquecida em temperatura abaixo de 100"c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras validade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no mome nto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010812 VINAGRE BRANCO DE ÁLCOOL: 	 144,0000 UNIDADE 

Especificação: embalagem tipo pet de 750m1 acondicionados em embalagem plásticardinsparente 
com validade não inferior a 180 dias. 

010829 FEIJÃO: 	 120,0000 PACOTE 

Especificação: Novo, carioquinha, tipo 1. Acondicionado em embalagem de 1 kg, cdiendo na 
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safrajzçorde validade e 
peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outros irtss); não devem 
estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não descri apresentar 
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. 

010830 SAL: 	 120,0000 PACOTE 

Especificação: Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo ncorpo da 
embalagem informações do fabricante e data de vencimento. 

010720 ACHOCOLATADO EM PÓ: 
	

12,0000 CAIXA 

Especificação: Em pó, solúvel, natural. Acondicionado em embalagem de 400g, conÉeionada em 
plástico resistente, contendo no corpo da embalagem identificaçãado produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Caixa contendo 24Jnid. 

010724 BISCOITO ROSQUINHA DOCE: 	 100,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 400g confeccionada em papel ou emba§em original 
de fábrica, contendo no corpo da embalagem especificação dos ingre dientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. 

010727 CHARQUE DIANTEIRO: 
	

60,0000 QUILO 

Especificação: em cubos, pacote a vácuo de 1kg, preparado com carne bovina de boqualidade 
salgada curada seca, de consistência firme, com cheiro e sabor pró prio, isentos de 
sujidades e materiais estranhos,embalado a vácuo em sacos transpaentes, e 
atóxicos, resistentes. O produto deverá apresentar validade mínirfM (três) meses 
a partir da data de entrega. 

010735 LEITE CONDESADO: 	 6,0000 CAIXA 

Especificação: Embalagem confeccionada em papel, original de fábrica, contendo ncorpo da 
embalagem, Pct. com  395g, especificação dos ingredientes, informãçs do 
fabricante e data de vencimento. Não deve conter perfurações, pnbipalmente nas 
emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abas. Caixa com 
24 unidades 

010736 LEITE LIQUIDO: 	 12,0000 CAIXA 
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Especificação: Caixa de 10001 original de fábrica, contendo no corpo da embalagerespecificação 
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimentcNão deve conter 
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cieiro azedo ou 
podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugei na parte 
interna. Caixa contendo 12 Unid. 

010739 MILHARINA: 
	

12,0000 FARDO 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 500g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagri. Fardo 
contendo 30 Unid. 

010741 TAPIOCA: 
	

36,0000 QUILO 

Especificação: Goma de tapioca hidratada feita a partir da fécula da mandioca. 

010742 PRESUNTO: 	 60,0000 QUILO 

Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, cozido com 100% de carne de avpgça inteira, 
com validade mínima de 02 meses. 

010743 QUEIJO: 	 24,0000 QUILO  

Especificação: Acondicionado em pacote de 1 kg, com prazo de validade na embalage 

010746 BANANA: 	 180,0000 QUILO  

Especificação: Tipo prata, de primeira qualidade, tamanho médio a grande, ternosem manchas, 
com coloração uniforme, apresentando grau de maturação aproximadaerite 60%, 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a consevação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de ferimentos ou defeitos, 
sujeiras, parasitos e larvas. 

010754 LARANJA: 	 180,0000 QUILO 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no taanho médio, 
aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresent ando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequada para o consumo. Com  ausência de ferimentoswdefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

010756 MAÇÃ: 	 180,0000 QUILO 

Especificação: Nacional, in natura, vermelha, de primeira qualidade, madura, frot de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, apresentado grau sieturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservãç em condições 
adequadas para o consumo. Com  ausência de ferimentos ou defeitos, 	sujidades, 
parasitos e larvas. 

010758 MAMÃO: 	 180,0000 QUI LO 

Especificação: Tipo papaia, in natura, de primeira qualidade, madura, no gr-mãe evolução, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manip ulação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitos , sujidades, 
parasitos e larvas 

010759 MELANCIA: 	 180,0000 QUILO 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evoli:ig, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapálação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitqssujidades, 
parasitas e larvas 

010760 MELÃO: 	 180,0000 QUILO 
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Especificação: In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolog, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mapálação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitqssujidades, 
parasitas e larvas. 

010765 REFRIGERANTE: 	 60,0000 FARDO  

Especificação: Embalado em garrafa PET de 2 litros, diversos sabores, c/ inforrüen do fabricante 
e data de vencimento, pacote c/06. 

010767 PÃO DE FORMA: 	 144,0000 PACOTE 

• 	 Especificação: Pão, tipo de forma, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açuhamargarina eágu a, 
peso 500 g, apresentação fatiado. 

010769 AMIDO DE MILHO: 	 12,0000 FARDO 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 500 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. Fardo com 10 Unid. 

010770 COCO RALADO: 	 60,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 100 gramas, contendo identificaçãocdproduto, 
marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

010771 COLOREFICO: 
	

12,0000 PACOTE 

Especificação: A base de urucum com mistura de fubá e óleos comestíveis, produtoriginal de 
fabrica. Acondicionado em embalagem de 50g, contendo no corpo da rebalagem 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido 

010772 CREME DE LEITE: 	 36,0000 UNIDADE 

Especificação: Embalagem em lata de 300 ml contendo informações do fabricante date fabricação 
e prazo de validade. e 

010773 ERVILHA: 
	

60,0000 UNIDADE 

Especificação: Em conserva , lata de 200g. 

010774 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: 
	

60,0000 QUILO 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagénformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010775 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: 
	

60,0000 PACOTE 

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1,kgmfeccionada 
em plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalageninformações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas de cescuras (mofo) 

010776 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: 	 60,0000 PACOTE 

Especificação: de primeira qualidade, especial acondicionada em embalagem de 1,kgDnfeccionada 
em plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalageninformações do 
fabricante e prazo de validade, não deve apresentar manchas de cescuras (mofo) 

010777 FÉCULA DE MANDIOCA: 
	

60,0000 PACOTE 



DE C 
/Cs' 

O 

	

	 'C)> Fls.  

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20200122002 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Fundo Municipal de Saúde 

Rubrica 

Pag.: 	18 

Código Descrição Quant Unidade 

Especificação: Acondicionada em embalagem dé 1 kg. contendo no corpo da embalageitinformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010778 FERMENTO BIOLÓGICO SECO: 

Especificação: Acondicionada em embalagem plástica de 300 gramas, contendo ideração do 
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade. 

60,0000 UNIDADE 

010779 FUBÁ DE MILHO: 

Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalagÉnformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

60,0000 PACOTE  

010781 MASSA PREPARADA P/ BOLO: 
	

60,0000 PACOTE 

Especificação: Em embalagem plástica de 400g, contendo informações do fabricantéata de 
fabricação e prazo de validade. 

010782 MILHO PARA CANJICA: 	 60,0000 PACOTE  

Especificação: em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantéata de 
fabricação e prazo de validade. 

010783 MILHO PARA PIPOCA: 
	

30,0000 PACOTE 

Especificação: Em embalagem plástica de 500g, contendo informações do fabricantelata de 
fabricação e prazo de validade. 

010784 MILHO VERDE EM CONSERVA: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: Em embalagem de 200g, contendo informações do fabricante data dEebricação e 
prazo de validade. 

010785 OREGÁNO: 
	

36,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 150g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalwgn. 

010787 SUCO CONCENTRADO DE CAJU: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: Suco de Caju, apresentação liquide, tipo natural, embalagem tipootiga vida. 
Ingredientes: Água, suco concentrado de Caju, açúcar, vitamina Croma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em yefa PET de 500 ml. 

010788 SUCO CONCENTRADO DE MANGA: 
	

24,0000 UNIDADE 

Especificação: Suco de Manga, apresentação líquido, tipo natural, embalagem tipcionga vida. 
Ingredientes: Agua, suco concentrado de Manga, açúcar, vitamina Erpma natural, 
regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embalado em gaBfa PET de 500 ml. 

010789 SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ: 

Especificação: Suco de Maracujá, apresentação líquido, tipo natural, embalagem ptO longa vida. 
Ingredientes: Água, suco concentrado de Maracujá, açúcar, vitamine, aroma 
natural, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante. Embdia em garrafa PET de 

24,0000 UNIDADE 
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500 ml. 

010790 CHÁ DE ERVA DOCE: 
	

24,0000 CAIXA 

Especificação: Chá, tipo chá de erva doce, apresentação em saquinhos para infusão:uso 
alimentício. caixa contendo 10 sache. 

010791 ADOÇANTE 100ML: 	 36,0000 UNIDADE 

Especificação: adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes SUCEafi, prazo validade 
1 ano, tipo dietético, características adicionais bico dosador. 

• 	

010793 PÃO HOT DOG: 1000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão tipo cachorro quente, contendo em sua composição: farinhaighe Ebiriquecida 

 

com ferro e ácido fálico, açúcar, sal iodado, leite, fermento, coup margarina e água, 
sem adição de conservantes, antimofo ou substâncias similares. Pespor UNIDADEde 
aproximadamente 50g. 

010804 ÁGUA MINERAL 300ML: 	 5000,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do tabdie e data de 
vencimento. Fardo com 24 Unidades. 

010805 ÁGUA MINERAL 500ML: 	 1000,0000 FARDO 

Especificação: Sem gás, embalado em garrafa PET de 300m1, c/ informações do tabstie e data de 
vencimento. Fardo com 12 Unidades. 

010807 POLPA DE FRUTA - NATURAL (CAJU): 	 120,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor caju. As ripas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida direção da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduravalidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no monto da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mínio de 4 litros de 
suco/kg. 

010809 POLPA DE FRUTA - NATURAL (GOIABA): 	 120,0000 QUILO 

Especificação: Polpa de fruta natural, pasteurizada, congelada, sabor goiaba. Apolpas de frutas 
deverão atender as seguintes características: deve ser obtida detração da fruta in 
natura, pasteurizada-aquecida em temperatura abaixo de 100-c de forma a manter 
as características organolépticas e destruir bactérias e leveduras/alidade: até 12 
(doze) meses após a data de fabricação, devendo apresentar no morno da 
entrega, validade de no mínimo de 08 (oito) meses. Rendimento mão de 4 litros de 
suco/kg. 

010813 EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE: 
	

1000,0000 PACOTE 

Especificação: Saco, material plástico, aplicação acondicionamento cachorro quepeltura 120 mm, 
largura 200 mm, transmitância monolúcido. Pacote com 50 unidades. 

010816 AÇAFRÃO: 
	

60,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de plástico resistente de 100g, com iofmações do 
fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagn. 

010819 PÃO DE MASSA FINA: 
	

5000,0000 UNIDADE 

Especificação: Pão de massa fina (pão do dia com massa fina, de 50 g) 

010822 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA: 	 50,0000 QUILO 
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Especificação: Acondicionada em embalagem de 1 kg, contendo no corpo da embalageinformações 
do fabricante, ingredientes e data de validade. Não devem ter chei ro azedo, nem 
manchas de cor escura (mofo). 

010823 LEITE EM PÓ DESNATADO: 	 100,0000 FARDO 

Especificação: Desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acoridonado em 
embalagem de 200g, original de fábrica, contendo no corpo da embai agem, 
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data vencimento. Não 
deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não dever mit com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escufen-ugem na 
parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; dele siso e solto; 
não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo). 

010828 PIMENTA DE CHEIRO: 	 10,0000 QUILO 

Especificação: IN natura, de primeira, apresentando grau de maturação tal que iibernita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com  ausencia de sujidads, parasitos e larvas. 

010834 ABACAXI: 	 100,0000 QUIL O 

Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, frutos de tamanho methograu máximo 
de evolução no tamanho, aroma sabor da espécie, sem ferimentos, fi 	rmes, 
apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manip ulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com  ausência 
de ferimentos ou defeitos, sujidades, parasitos e larvas. 

010835 BATATA (DOCE): 	 50,0000 QUILO 

Especificação: De primeira qualidade, lavada, tamanho médio, uniforme, inteirepisferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderi da à superfície 
externa. 

010836 PERA: 
Especificação: In natura, de primeira qualidade, maduro, no grau máximo de evolk, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a meorirlação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeitgssujidades, 
parasitas e larvas. 

30,0000 QUILO 

010837 TANGERINA: 
Especificação: In natura, de primeira qualidade, no grau máximo de evolução no taanho médio, 

aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e com brilho, apresent ando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequada para o consumo. Com  ausência de ferimentosuadefeitos, 
sujidades, parasitos e larvas. 

30,0000 QUILO 

010838 UVA: 
Especificação: In natura, de primeira qualidade, madura, no grau máximo de evolk, 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a meablação, o 
transporte e a conservação. Com  ausência de ferimentos ou defeito,ssujidades, 
parasitas e larvas 

30,0000 QUILO 

010839 BARRA DE CHOCOLATE: 
	 20,0000 UNIDADE 
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Especificação: Ao leite e amargo, embalagem de 500g. 

010841 CHOCOLATE GRANULADO: 
	

20,0000 PACOTE 

Especificação: Acondicionado em embalagem de 150 g, confeccionada em plástico rente, 
contendo no corpo da embalagem identificação do produto, marca désbricante, 
prazo de validade e peso liquido. 

010846 QUIABO: 

Especificação: De primeira qualidade, tamanho médio, inteiros, com coloração uraime, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a mani pulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o cansem ausência 
de ferimentos ou defeitos, manchas, sujidades, parasitos e larvas. 

30,0000 QUILO 

010847 UVAS PASSAS: 	 30,0000 OU" 

Especificação: de primeira qualidade. Com  ausência de ferimentos ou defeitoejasi$, parasitas 
e larvas. 

010848 BALAS DE FRUTAS 	 60,0000 PACOTE  

Especificação: Embalagem plástica de 1Kg , informações do fabricante e data de tielade. 

010849 JUJUBAS: 	 20,0000 PACOTE  

Especificação: Embalagem de plásticos de 1Kg, informações do fabricante e data dealidade. 

010821 BATATA PALHA: 	 30,0000 PACOTE  

Especificação: fina, seca, crocante, ralada tipo palha,integra e frita em oleagetal isento de ácidos 
graxos trans, com prazo de validade na embalagem, pacote de 500g. 

010840 BOMBONS DE CHOCOLATE: 	 30.0000 PACOTE  

Especificação: Embalagem de plástico de 1kg, informações do fabricante e data dualidade. 

010032 RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS 	 250,0000 GALÃO 

Especificação: RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS: MATERIAL ÁGUA MINERAL, TIPO 
EMBALAGEM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, GASEIFICAÇÃO: SEM GÁS, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA LACRE, SEM VASILHAME E VALIDADE 
MINIMA, NORMAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA DE CORRELATOS DO 
MINISTERIO DA SAÚDE. 

010033 AGUA MINERAL NATURAL COM GARRAFAO RETORNÁVEL 20L: 	 50.0000 c'A' 

Especificação: EMBALAGEM EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITRO, EM PLÁSTICO, HIGIÊNIC 
COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO 
PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRíDE DA SA 
E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOIZIÇÃO 1 
DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMEI111015A. 
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Os órgãos interessados em participar deste Registro de Preços poderão encaminhar suas solicitações até o dia 22/01/2020, 
informando os itens e as suas respectivas quantidades. As solicitações deverão ser enviadas à(o) Secretaria Municipal de Saude 
- SEMS, RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA, SN - CALEGIAL - CEP: - Cidade: Goianésia do Pará - UF: PA. 

Goianésia do Pará, 212 •• Janeiro de 2020 
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