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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Quantidade
1

Unid

Especificação

600,000 PCT AÇÚCAR PCT 5KG - Descrição do Objeto:

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

13,8000

8.280,0000

________

11,4000

10.260,0000

Sacarose obtida a partir do caldo de
cana de açúcar (Saccharumofficinarum L.),
purificado por um processo tecnológico
adequado, podendo conter vitaminas e
minerais desde que mencionados.
Características gerais: segundo a
Resolução RDC nº 271, de 22/09/2005,
deve ser obtido, processado, embalado,
armazenado, transportado e conservado em
condições que não produzam, desenvolvam
e ou agreguem substâncias físicas,
químicas ou biológicas que coloquem em
risco a saúde do consumidor. Não deve
apresentar sujidade, umidade, bolor,
coloração, misturas, peso e rendimento
insatisfatório. Características
sensoriais: aparência pó branco, fino
não devendo apresentar-se meio ou
empedrado. Cor branca e sabor doce.
Macroscópicas e microscópicas: ausência
de matérias prejudiciais a saúde humana,
abrangendo insetos, outros animais,
parasitas, excrementos de insetos e ou
outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou corantes, conforme
determina a resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primaria: deve estar
intacta em polietileno atóxico, contendo
5kg de peso liquido. Não serão aceitos
produtos danificados ou com sujidades.
Embalagem secundária: sacos plásticos ou
de papel reforçados e lacrados com
capacidade para até 30kg. Prazo de
validade mínimo 10 meses a partir da
data de entrega. (APRESENTAR AMOSTRA)
2

900,000 PCT ARROZ PARBOILIZADO PCT 5KG - Descrição
do objeto: características gerais:
subgrupo parboilizado polido, classe
longo fino, tipo 1. O produto deve
apresentar em bom estado de conservação,
isento de processos de fermentação, mofo,
odor estranho e substancias nocivas à
saúde. Embalagem primária: deve estar
intacta, em sacos de polietileno
resistente, hermeticamente fechado,
atóxico e incolor e transparente
contendo peso de 5 kg liquido. Não serão
aceitos embalagens danificadas ou com
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sujidades. Embalagem secundária: saco de
plástico reforçados e lacrados
capacidade de 30 kg. Data de fabricação:
o produto deve ter sido fabricado no
máximo de 30 dias antes da data de
entrega.Prazo de validade: mínimo de 10
meses a partir da data da entrega.
(APRESENTAR AMOSTRA).
3

300,000 PCT ARROZ BRANCO PCT 5KG - Descrição do

________

14,8000

4.440,0000

________

10,5000

6.300,0000

Objeto: Grãos de arroz "in natura"
provenientes da espécie Oryza sativa,
beneficiado, polido longo fino tipo 1.
Características gerais: classificado
como arroz do grupo beneficiado,
subgrupo polido, classe longo fino, tipo
1 conforme a portaria n] 269 de 17/11/88
e anexos complementada pelas portarias
nº 1 de 09/01/89 n] 57 de 01/11/91 nº80
de 10/04/92 e nº 10 de 12/04/96 o
produto deverá ser da safra corrente.
Deve apresentar em bom estado de
conservação, isento de processos de
fermentação, mofo, odor estranho e
substancias nocivas a saúde.
Características sensoriais: aspecto
grãos brancos, odor e sabor
característicos "deve pelo menos dobrar
de volume após cozimento. Todos os grãos
devem estar cozidos no tempo que
determina a embalagem. Caso não haja em
no Max. 20 min. Macroscópicas e
microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana, abrangendo
insetos, outros animais, parasitas,
excrementos de insetos e ou outros
animais, objetos rígidos, pontiagudos ou
corantes, conforme determina a resolução
RDC nº 175, de 08/07/2003. Embalagem
primária: deve estar intacta, em sacos
de polietileno resistente,
hermeticamente fechado, atóxico e
incolor e transparente contendo peso de
5kg liquido. Não serão aceitos
embalagens danificadas ou com sujidades.
Embalagem secundária: saco de plástico
reforçados e lacrados capacidade de 30
kg. Data de fabricação: o produto deve
ter sido fabricado no máximo de 30 dias
antes da data de entrega.Prazo de
validade: mínimo de 10 meses a partir da
data da entrega. (APRESENTAR AMOSTRA)
4

600,000 PCT FARINHA DE TRIGO PCT5 KG -

Descrição do

objeto: farinha de trigo especial tipo 1,
de cor branca, enriquecida com ferro a
ácido fólico. Cada 100gr deve fornecer
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no mínimo 4,2 mg de ferro e 150mcg de
ácido fólico. Deve ser elaborada com
grãos de trigo (triticumaestivum l) ou
outras espécies de trigo de
generotriticum (exceto triticumdurum) ou
combinações por meio de trituração ou
moagem e outras tecnologias ou processos.
Por porção de 50gr deverá apresentar:
carboidratos min 38gr, proteínas min 5,0
gr gorduras totais, saturadas e trans 0,
fibra alimentar min 1,0gr sódio 0, ferro
min 2,1 mg. O produto deve estar de
acordo com a legislação vigente.
Características gerais: Deverá se
apresentar limpa seca e isenta de odores
ou sabores estranhos ou impróprios ao
produto. Segundo a resolução RDC nº 263
de 22/09/2005 o produto deve ser obtido,
processado embalado e armazenado
transportado e conservado em condições
que não produzam desenvolvam ou agreguem
substancias físicas químicas ou
biológicas que coloquem em risco a saúde
do consumidor Características sensoriais:
aspecto de pó fino, leve cor branca
odor e sabor próprios. Quando não
utilizado no preparo de pães não deve
deixar a massa escura. Características
macroscópicas e microscópicas: ausência
de matérias prejudiciais à saúde humana,
abrangendo insetos, outros animais,
parasitas, excrementos de insetos e ou
outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou corantes, conforme
determina a resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: polietileno
transparente, novo, limpo que proteja o
produto de dano interno e externo e que
não transmita odores e sabores estranhos
ao produto. Cada pacote deve conter 5kg.
Não serão aceitos produtos danificados.
Rotulagem deve estar de acordo com
legislação vigente. Embalagem secundária:
sacos de plástico reforçados e lacrados,
com capacidade para até 30 kg.Data de
fabricação: o produto deve ter sido
fabricado no máximo de 30 dias antes da
data de entrega.Prazo de validade:
mínimo de 03 meses a partir da data da
entrega. (APRESENTAR AMOSTRA)
5

250,000 LTA FERMENTO DE BOLO 250GR - Descrição do
objeto: produto formado de substancia ou
mistura de substancias químicas que pela
influência do calor e ou umidade produz
desprendimento gasoso capaz de expandir

________

5,5000

1.375,0000
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massas elaboradas com farinhas, amidos
ou féculas aumentando-lhes o volume e
porosidade. o produto deve estar de
acordo com toda a legislação vigente. O
fermento químico destina-se a ser
empregado no preparo de pães biscoitos
bolachas produtos a fim de confeitaria.
Na composição do produto poderão estar
presentes os componentes listados na
resolução CNNPA nº 38. O produto não
poderá apresentar sujidades e matérias
estranhas em 100gr da amostra.
Características sensoriais: aspecto de
pó fino, cor branca sabor e odor
próprios, não deve apresentar-se
empedrado. Quando empregado no preparo
de bolos, deve fazer a massa crescer,
incorporando ar e ficando com aspecto
macio. Características macroscópicas e
microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana, abrangendo
insetos, outros animais, parasitas,
excrementos de insetos e ou outros
"animais, objetos rígidos, pontiagudos
ou corantes, conforme determina a
resolução RDC nº 175, de 08/07/2003.
Embalagem primária: Embalagem intacta,
em latas ou potes plásticos de 250 g com
tampa e lacre de proteção. As latas não
devem apresentar ferrugem, amassamento,
vazamento ou abaulamento. A rotulagem
deve estar de acordo com a legislação
vigente.Embalagem secundária: de
papelão reforçada, com as abas
superiores e inferiores totalmente
lacradas, com capacidade para até 72
latas.Data de fabricação: o produto
deve ter sido fabricado no máximo de 30
dias antes da data de entrega.Prazo de
validade: mínimo de 06 meses a partir da
data da entrega. (APRESENTAR AMOSTRA).
6

150,000 UN FERMENTO DE PÃO 125GR - Descrição do
objeto: fermento biológico instantâneo
125gr. Fermento biológico seco
instantâneo para pão, obtido de culturas
puras de leveduras (Saccharomyces
cerevisias) por procedimento tecnológico
adequado e empregado para dar sabor
próprio e aumentar o volume e a
porosidade dos produtos forneados. O
produto deve estar de acordo com toda
legislação vigente.Características
gerais: O fermento biológico destina-se
a ser empregado no preparo de pães e
certos tipos de biscoitos e produtos

________

4,9000

735,0000
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Total Preço Máximo

afins de confeitaria. O produto deverá
ser fabricado com matérias-primas em
perfeito estado sanitário, isentos de
matérias terrosas e detritos vegetais e
animais. O produto não deverá conter
substâncias estranhas à sua composição.
Os fermentos biológicos poderão ser
adicionados das seguintes substâncias,
próprias para uso alimentar: farinhas,
amidos e féculas, no máximo 5% p/p;
óleos e gorduras comestíveis; sulfato de
cálcio; carbonato de cálcio; sorbitol;
monolaurato de sorbitana e outras
aprovadas pela CNNPA. Não deve
necessitar de refrigeração nem de adição
de água para ser dissolvido. Por porção
de 125 gramas deverá apresentar no
mínimo 48 gramas de proteína.
Características sensoriais
(organolépticas): Aspecto de cilindros
de tamanhos variáveis; cor castanho
claro; cheiro próprio; sabor próprio.
Não deverá possuir cheiro de mofo e
sabor amargo. Quando empregado no
preparo de pães, deve fazer a massa
crescer.Características Macroscópicas e
Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: Embalagem
a vácuo, contendo 125 gr. Não serão
aceitas embalagens que perderam o vácuo
ou que estejam danificadas. A rotulagem
deve estar de acordo com a legislação
vigente.Embalagem secundária: de
papelão reforçada, com as abas
superiores e inferiores totalmente
lacradas, com capacidade para até 10 kg.
Data de fabricação: o produto deve ter
sido fabricado no máximo de 30 dias
antes da data de entrega.Prazo de
validade: mínimo de 20 meses a partir da
data da entrega.
7

(APRESENTAR AMOSTRA).

2300,000 PCT FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA 1kg Descrição do objeto: produto obtido a
partir da moagem do grão de milho
(Zeamays, L), desgerminado ou não, précozido seco por processos tecnológicos
adequados. Deve ser em forma de farinha,
pré-cozida (tipo polenta), enriquecida

________

4,2000

9.660,0000
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com ferro e ácido fólico (cada 100 gr
deve fornecer, no mínimo, 4,2 mg de
ferro e 150 mcg de ácido fólico),
podendo ou não conter sal. O produto
deve estar de acordo com toda legislação
vigente.Características gerais: Segundo
a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, o
produto deve ser obtido, processado,
embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produzam,
desenvolvam e ou agreguem substâncias
físicas, químicas ou biológicas que
coloquem em risco a saúde do consumidor.
Cada 100 g deve fornecer, no mínimo, 4,2
mg de ferro e 150 mcg de ácido fólico. O
produto deverá ser fabricado a "partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matéria terrosa e parasitos, não
podendo estar úmido, fermentado ou
rançoso. Características sensoriais
(organolépticas): aspecto de pó fino;
cor amarela, odor e sabor próprios. Não
deve apresentar pontos pretos.
Características Macroscópicas e
Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: Embalagem
deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de polietileno transparente bem
vedado, contendo 01 kg. Não serão
aceitos produtos cujas embalagens
estejam danificadas. A rotulagem deve
estar de acordo com a legislação vigente.
Embalagem secundária: Sacos de plástico
ou de papel reforçados e lacrados
contendo até 12 kg. Data de fabricação:
o produto deve ter sido fabricado no
máximo de 30 dias antes da data de
entrega. Prazo de validade: mínimo de 06
meses a partir da data da entrega.
(APRESENTAR AMOSTRA).
8

11000,000 LT. LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1L - Descrição
do objeto: leite UHT integral (UltraAlta Temperatura, UAT), ou seja, o leite
homogeneizado que foi submetido, durante
2 a 4 segundos, a uma temperatura entre
130°C e 150°C, mediante um processo
térmico de fluxo contínuo, imediatamente
resfriado a uma temperatura inferior a

________

2,9000

31.900,0000
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32°C e conservado sob condições
assépticas em assépticas em embalagens
estéreis e hermeticamente fechadas. O
produto deve estar de acordo com a
legislação vigente. Características
gerais: leite UHT integral (Ultra-Alta
Temperatura, UAT). Será aceito o uso dos
seguintes estabilizantes: citrato de
sódio, monofosfato de sódio, difosfato
de sódio, trifosfato de sódio, separados
ou em combinação, em uma quantidade não
superior a 0.1g/100 ml expressos em P2O5.
As práticas de higiene para elaboração
do produto estarão de acordo com o
estabelecido no Código Internacional
recomendado de Práticas, Princípios
Gerais de Higiene dos Alimentos (CAC.
Vol. A 1985). Características
sensoriais (organolépticas): aspecto
líquido, cor branca, sabor e odor
característicos, sem sabores e odores
estranhos.Características Macroscópicas
e Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária:
Acondicionado em embalagem Tetra Park,
as bordas do fecho de vedação da
embalagem devem estar perfeitas e ter
registro no Ministério da Agricultura –
SIF/DIPOA. Não serão aceitos produtos
cujas embalagens estejam estufadas ou
danificadas. A rotulagem deve estar de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem secundária: bandeja de
papelão reforçada revestida com plástico
resistente e lacrado, com capacidade
para 12 litros. Data de fabricação: o
produto deve ter sido fabricado no
máximo de 30 dias antes da data de
entrega. Prazo de validade: mínimo de
100 dias a partir da data da entrega
(APRESENTAR AMOSTRA)
9

1500,000 PCT MACARRÃO PARAFUSO 500GR -

Descrição do

objeto: Macarrão parafuso, obtido da
sêmola de trigo, exclusivamente, com
água, resultante do processo de empasto
e amassamento mecânico, sem fermentação,
adicionado de ovos. O produto deve estar
de acordo com toda legislação vigente.

________

2,1000

3.150,0000
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Por porção de 80 gramas deverá
apresentar: Carboidratos mínimo 60
gramas, Proteínas mínimo 0,8 gramas,
gorduras totais máx 0,8 g, Fibra
alimentar mínimo 2,0 gramas, sódio máx
15 mg. Características gerais: O
macarrão deverá ser fabricado a "partir
de matérias-primas sãs e limpas, isentas
matéria terrosa e de parasitos. Não
deverá apresentar sujidades, bolor
manchas ou fragilidade à pressão dos
dedos. O macarrão deverá ser fabricado
com sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, e, ao ser colocado
na água, não deverá turvá-la antes da
cocção e não poderá apresentar-se
fermentado ou rançoso. O produto deverá
classificado como massa seca; tipo
parafuso, para o preparo de macarronada.
Não será aceito macarrão misto. Poderá
conter os aditivos permitidos pela
legislação. Não deve conter corantes
artificiais.Características sensoriais
(organolépticas): cor amarela uniforme;
aspecto, odor e sabor característicos.
Ao ser colocada na água, não deve turvála antes da cocção. Não pode estar
fermentada ou rançosa. Não deve
apresentar pontos brancos quebradiços.
Com rendimento mínimo após o cozimento
de 02 vezes a mais do peso antes da
cocção. Características Macroscópicas e
Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: Embalagem
deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de polietileno transparente bem
vedado, contendo 500gr. Não serão
aceitos produtos cujas embalagens
estejam danificadas. A rotulagem deve
estar de acordo com a legislação vigente.
Embalagem secundária: sacos de plástico
reforçados e lacrados, com capacidade
para até 15 kg. Data de fabricação: o
produto deve ter sido fabricado no
máximo de 30 dias antes da data de
entrega.Prazo de validade: mínimo de 10
meses a partir da data da entrega.
(APRESENTAR AMOSTRA) .

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo
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Unid

Especificação

1100,000 PCT MACARRÃO ALETRIA TIPO CABELO DE ANJO PCT

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

2,8000

3.080,0000

________

3,4000

3.740,0000

500GR - Descrição do objeto: macarrão
aletria (cabelo de anjo), obtido da
sêmola de trigo, exclusivamente, com
água, resultante do processo de empasto
e amassamento mecânico, sem fermentação,
adicionado de ovos, próprio para o
preparo de sopas.

por porção de 80

gramas deverá apresentar:valor calórico278 kcal=1168 KJ; Carboidratos: 58 gr;
Proteínas:9,0g; Gorduras totais:1,1g;
gorduras saturadas: 0,4 g; gorduras
trans:0 g; fibras: 2,2 g; sódio:10 mg.O
produto deve estar de acordo com toda
legislação vigenteCaracterísticas
gerais: O macarrão deverá ser fabricado
a partir de matérias-primas sãs e limpas,
isentas matéria terrosa e de parasitos.
Não deverá apresentar sujidades, bolor
manchas ou fragilidade à pressão dos
dedos. O macarrão deverá ser fabricado
com sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, e, ao ser colocado
na água, não deverá turvá-la antes da
cocção e não poderá apresentar-se
fermentado ou rançoso. O produto deverá
classificado como massa seca; tipo
aletria, para o preparo de sopa. Não
será aceito macarrão misto. Poderá
conter os aditivos permitidos pela
legislação. Não deve conter corantes
artificiais.Características sensoriais
(organolépticas): cor amarela uniforme;
aspecto, odor e sabor característicos.
Ao ser colocada na água, não deve turvála antes da cocção. Não pode estar
fermentada ou rançosa. Não deve
apresentar pontos brancos quebradiços.
Com rendimento mínimo após o cozimento
de 02 vezes a mais do peso antes da
cocção. Características Macroscópicas e
Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: Embalagem
deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de polietileno transparente bem
vedado, contendo 500gr. (APRESENTAR
AMOSTRA)
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1100,000 PT. MARGARINA 500GR - Descrição do objeto:
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Unid

Especificação
Margarina cremosa com sal, sem gordura
trans, com no mínimo 65% de lipídios.
Produto gorduroso em emulsão estável com
leite ou seus constituintes ou derivados,
e outros ingredientes, destinados à
alimentação humana com cheiro e sabor
característico. A gordura láctea, quando
presente, não deverá exceder a 3% m/m do
teor de lipídios totais. O produto deve
estar de acordo com toda legislação
vigente. Características gerais:
Margarina cremosa com sal, sem gordura
trans, com no mínimo 65% de lipídios. O
teor de lipídios totais deve constar no
painel principal do rótulo de forma
clara, destacada e precisa. Deve conter
selo do SIF.As práticas de higiene para
elaboração do produto deverão estar de
acordo com o Regulamento Técnico sobre
as Condições Higiênico-Sanitárias e de
Boas Práticas de Fabricação para
estabelecimentos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos.
Características físico-químicas: mínimo
de 65% de lipídios.Características
sensoriais (organolépticas): aspecto de
emulsão plástica, homogênea e uniforme;
cor amarela homogênea; sabor
ligeiramente salgado; odor
característico. O produto não pode estar
se liquefazendo, o que é um indicativo
de armazenamento a altas temperaturas.
Características Macroscópicas e
Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: Embalagem
de potes de polietileno resistente ou
acetado com tampa e lacre de proteção
intacto, contendo 500 g de peso líquido.
O teor de lipídios totais deve constar
no painel principal do rótulo de forma
clara, destacada e precisa. Não serão
aceitos produtos com lacre rompido ou
cujas embalagens estejam danificadas. A
rotulagem deve estar de acordo com a
legislação vigente.Embalagem secundária:
de papelão reforçada, com as abas
superiores e inferiores totalmente
lacradas, com capacidade para 6 kg.Data

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo
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de fabricação: o produto deve ter sido
fabricado no máximo de 30 dias antes da
data de entrega.Prazo de validade:
mínimo de 06 meses a partir da data da
entrega.(APRESENTAR AMOSTRA) "
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1200,000 PCT "POLPA DE TOMATE CONCENTRADA 100 %

________

12,0000

14.400,0000

________

3,6000

3.600,0000

NATURAL - Produto obtido através da
industrialização de tomates, que após
serem adequadamente lavados,
selecionados, triturados e refinados,
são concentrados em evaporadores. O
produto final é esterilizado, resfriado
e envasado em embalagem estéreo, não
contém glúten. Deverá conter por porção
de 60 gramas no mínimo 4,0 de fibra
alimentar, 1,5 mg de ferro e máximo 1,5
gramas de gorduras totais e 40 mg de
sódio. Rendimento equivalente à 07 kg de
tomates frescos em média que deverá
constar em embalagem ou ficha técnica.
Características Sensoriais: Aspecto
Visual: Pasta homogênea. Sabor:
Característico de polpa de tomate com
ausência de sabores estranhos. Cor:
Vermelho. Odor: Característico de polpa
de tomate com ausência de odores
estranhos. Embalagem plástica de
polietileno, resistente, asséptica e
100% reciclável, contendo no mínimo 01
Kg. APRESENTAR FICHA TÉCNICA JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.
13

1000,000 G/F ÓLEO DE SOJA 900 ML -

Descrição do

objeto: óleo de soja, tipo 1, refinado,
obtido dos grãos de soja (Glycine Max. L.
Merrill), por meio de processos
tecnológicos adequados, constituído
principalmente por triglicerídeos de
ácidos graxos, obtidos unicamente de
matéria-prima vegetal, refinado mediante
o emprego de processos tecnológicos
adequados. Poderão conter pequenas
quantidades de outros lipídios, tais
como fosfolipídeos, constituintes
insaponificáveis e ácidos graxos livres,
naturalmente presentes no óleo vegetal
"O produto deve estar de acordo com toda
legislação vigente.Características
gerais: De acordo com a Instrução
Normativa Nº 49, de 22/12/2006, o
produto deve ser obtido, processado,
embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produzam,
desenvolvam ou agreguem substancias
físicas, químicas ou biológicas que
coloquem em risco a saúde do consumidor.
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Unid
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Deve ser obedecida a legislação vigente
de Boas Práticas de Fabricação. Não deve
apresentar mistura de outros óleos,
cheiro forte e volume insatisfatório.
Embalagem deve estar intacta, sem
amassamentos e vazamento.
Características sensoriais
(organolépticas): aspecto límpido e
isento de impurezas a 25ºC; cor
característica; odor e sabor
característicos; isento de ranço, de
odores e sabores estranhos.
Características Macroscópicas e
Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: em
embalagem plástica contendo 900 ml. Não
serão aceitos produtos com lacre rompido
ou cujas embalagens estejam danificadas.
A rotulagem deve estar de acordo com a
legislação vigente.Embalagem secundária:
de papelão reforçada, com as abas
superiores e inferiores totalmente
lacradas, com capacidade para 20
unidades.Data de fabricação: o produto
deve ter sido fabricado no máximo de 30
dias antes da data de entrega.Prazo de
validade: mínimo de 10 meses a partir da
data da entrega.(APRESENTAR AMOSTRA)"
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900,000 PCT "SAL REFINADO. EMBALAGEM DE 1 KG Descrição do objeto: sal refinado é o
cloreto de sódio cristalizado extraído
de fontes naturais. Deve ser adicionado
de antiumectante e iodo, com teor igual
ou superior a 20 miligramas até o limite
máximo de 60 miligramas de iodo por
quilograma de produto.O produto deve
estar de acordo com toda legislação
vigente. Características gerais: deve
estar isento de sujidade, microrganismos
patogênicos e outras impurezas capazes
de provocar alterações do alimento ou
que indiquem emprego de uma tecnologia
inadequada.

O sal refinado de todos os

tipos obedecerá a retenção máxima de 5%
(cinco por cento) na peneira nº 20
(vinte), com 0,84 mm (oitenta e quatro
centésimos de milímetros) de abertura, e
a retenção de 90% (noventa por cento) na

________

1,4000

1.260,0000
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Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

peneira nº 140 (cento e quarenta), com 0,
105 mm (cento e cinco milésimos de
milímetros) de abertura. O sal não
poderá conter germens patogênicos nem
substâncias tóxicas elaboradas por
microrganismos, em quantidade que possa
tornar-se nociva à saúde humana. O
produto deve ter registro no Ministério
da Saúde. Características físicoquímicas: Iodo: teor igual ou superior a
20 miligramas até o limite máximo de 60
miligramas de iodo por quilograma do
produto. Características sensoriais
(organolépticas): aspecto de cristais
brancos, com granulação uniforme,
própria à respectiva classificação,
devendo ser inodoro e ter sabor salinosalgado próprio. Não deve apresentar-se
empedrado.

Características

Macroscópicas e Microscópicas: ausência
de matérias prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: Embalagem
deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de polietileno transparente, bem
vedado, com 01 kg. Não serão aceitos
produtos cujas embalagens estejam
danificadas. A rotulagem deve estar de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem secundária: sacos de plástico
reforçados e lacrados, com capacidade
para 30 kg. Data de fabricação: o
produto deve ter sido fabricado no
máximo de 30 dias antes da data de
entrega. Prazo de validade: mínimo de 11
meses a partir da data da entrega.
(APRESENTAR AMOSTRA)
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400,000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL 900ML -

Descrição do

objeto: vinagre de álcool (Fermentado
acético de álcool), obtido pela
fermentação acética de uma mistura hidro
alcoólica originária do álcool etílico
potável. O produto deve estar de acordo
com toda legislação vigente.
Características gerais: O fermentado
acético deverá ser filtrado e poderá ser
submetido a colagem, clarificação,
aeração, envelhecimento e outras
práticas destinada a melhorar a
qualidade do produto. O ácido acético do

________

1,4000

560,0000
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fermentado acético ou vinagre só poderá
provir diretamente da fermentação
acética. O fermentado acético deverá ser
submetido a processo que comprovada
mente elimine os microrganismos
prejudiciais ao produto, objetivando a
estabilização biológica.
Características sensoriais
(organolépticas): cor característica,
aroma acético, sabor ácido, aspecto
ausente de elementos estranhos à
natureza do produto. Características
Macroscópicas e Microscópicas: ausência
de matérias prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: Embalagem
plástica, acondicionada adequadamente
para a manutenção e preservação da
qualidade nutricional do produto,
garantindo segurança no manuseio e
transporte, contendo 900 ml. Não serão
aceitos produtos cujas embalagens
estejam danificadas. A rotulagem deve
estar de acordo com a legislação vigente
"Embalagem secundária: de papelão
reforçada, com as abas superiores e
inferiores totalmente lacradas, com
capacidade para 12 unidades.Data de
fabricação: o produto deve ter sido
fabricado no máximo de 30 dias antes da
data de entrega.Prazo de validade:
mínimo de 12 meses a partir da data da
entrega (APRESENTAR AMOSTRA)"
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2000,000 PCT BISCOITO SALGADO PCT. 400G - Descrição
do objeto: Biscoito salgado obtido pela
mistura de farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal de hidrogenada, sal, amido,
açúcar invertido, extrato de malte,
fermento químico, estabilizante,
melhorador de farinha (metabissulfito de
sódio e protease. Por porção de 30
gramas deverá apresentar: Carboidratos:
mínimo 19 gramas. Proteínas: mínimo 3,5
gramas, Gorduras totais: máximo 4 gramas.
Fibra alimentar: mínimo 1,2 gramas.
Sódio máximo 210 mg.. O produto deve
estar de acordo com toda legislação
vigente. Características gerais: Segundo
a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, o

________

4,1800

8.360,0000
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produto deve ser obtido, processado,
embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produzam,
desenvolvam e ou agreguem substâncias
físicas, químicas ou biológicas que
coloquem em risco a saúde do consumidor.
Fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa,
parasitos, devendo estar em perfeito
estado de conservação. Serão rejeitados
os biscoitos mal cozidos, queimados ou
com características organolépticas
anormais. Não será tolerado o emprego de
corantes artificiais na confecção dos
biscoitos. Características sensoriais
(organolépticas): aspecto de massa
torrada, cor e odor próprios; sabor de
leite característico. Deve ser crocante
e não apresentar-se quebrado nem
queimado. Características Macroscópicas
e Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003. Embalagem primária: Embalagem
dupla. Cada pacote deverá conter 400
gramas. Não serão aceitos produtos cujas
embalagens estejam danificadas. A
rotulagem deve estar de acordo com a
legislação vigente. Embalagem secundária:
De papelão reforçada, com as abas
superiores e inferiores totalmente
lacradas, com capacidade para até 10 kg.
Data de fabricação: o produto deve ter
sido fabricado no máximo de 30 dias
antes da data de entrega. Prazo de
validade: mínimo de 09 meses a partir da
data da entrega. (APRESENTAR AMOSTRA,
LAUDO DE LABORATÓRIO E FICHA TÉCNICA)
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500,000 PCT BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCT. 400G Biscoito salgado obtido pela mistura de
farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico (Vitamina B9), gordura
vegetal hidrogenada, fibra de trigo, sal,
açúcar, amido, açúcar invertido,
extrato de malte, fermento químico
(bicarbonato de amônio, pirofosfato
ácido de sódio, bicarbonato de sódio),
estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha (metabissulfito de
sódio e protease. Corante caramelo.

________

5,2500

2.625,0000
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Unid
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Produto CONTEM GLÚTEM. Pode conter
traços de leite. Por porção de 30 gramas
deverá apresentar: carboidratos: mínimo
de 19 gramas. Proteínas: mínimo de 3,0
gramas. Gorduras totais: máximo de 4
gramas. Gorduras saturadas: máxima de 2,
0 g. Fibra alimentar: mínimo de 1,0
gramas. Sódio máximo de 500 mg. O
produto deve estar de acordo com a
legislação vigente. Características
gerais: Segundo a Resolução RDC n.º263,
de 22/09/2005. O produto deve ser obtido,
processado e embalado, armazenado,
transportado e conservado em condições
que não produzam, desenvolvam e/ou
agreguem substancias físicas, químicas
ou biológicas que coloquem em risco a
saúde do consumidor. Serão rejeitado os
biscoitos mal cozidos/assados, queimados
e/ou com características organolépticas
anormais. Não será tolerado o emprego de
corantes artificiais na confecção dos
biscoitos. Características sensoriais
(organolépticas) aspecto da massa
torrada, cor e odor próprios. Deve ser
crocante e não apresentar-se quebrado e/
ou queimado.

Características

macroscópicas e microscópicas: ausência
de materiais prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros tipos de
animais, parasitos, excrementos de
insetos e/ou outros animais, objetos
rígidos, pontiagudos ou cortantes,
conforme determina a resolução RDC n.º
175, de 08/07/2003. Embalagem primaria:
filme de BOPP, e secundária em filme
monocamada BOPP coextrusado com
impressão interna. Cada pacote deverá
conter 400 gramas. Não serão aceitos
produtos cujas embalagens estejam
danificadas. A rotulagem deverá estar de
acordo com a legislação vigente, com
impressão definitiva. Não serão aceitas
amostras ou produtos com etiquetas ou
impressões parciais. Embalagem
secundária de papelão reforçada, com
abas superiores e inferiores totalmente
lacradas, com capacidade para até 10 kg.
Data de fabricação: o produto deve ter
sido fabricado em no máximo 30 dias
antes da data de entrega. Prazo de
validade: mínimo de 09 meses a partir da
data da entrega. Apresentar amostra na
embalagem final, sem etiquetas. Laudo

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo
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Item Quantidade

Unid
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Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

físico químico e microbiológico e ficha
técnica.

Apresentar registro ou

comunicação de início de fabricação,
caso o produto seja dispensado de
registro. APRESENTAR AMOSTRA
18

600,000 SCH CEREAL À BASE DE ARROZ PARA ALIMENTAÇÃO

________

6,8000

4.080,0000

________

32,2000

32.200,0000

INFANTIL - Descrição do objeto:
Ingredientes: farinha de arroz, açúcar,
vitaminas (vitaminas C, PP, ferro,
vitamina E, pantotenato de calcio,
vitamina B1, vitamina B2, B6, e B12.
Características gerais: Segundo a
Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, o
produto deve ser obtido, processado,
embalado, armazenado, transportado e
conservado em condições que não produzam,
desenvolvam e ou agreguem substâncias
físicas, químicas ou biológicas que
coloquem em risco a saúde do consumidor.
Fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa,
parasitos, devendo estar em perfeito
estado de conservação. Serão rejeitados
os biscoitos mal cozidos, queimados ou
com características organolépticas
anormais. Por porção de 40 gramas deverá
conter mínimo 2 gramas de proteína, 48
mg de fósforo, 88 mg de cálcio, mínimo 1,
5 gramas de fibra alimentar. Embalagem
primária:. Acondicionado em sachê
contendo no mínimo 230 gramas. Embalagem
secundária: Acondicionado em caixa de
papelão contendo no mínimo 24 unidades.
(APRESENTAR AMOSTRA, LAUDO DE
LABORATÓRIO E FICHA TÉCNICA)
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1000,000 PCT COMPOSTO LÁCTEO COM AÇUCAR, CAFÉ E CACAU
TIPO CAPPUCCINO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS
C,A,D E FERRO - Ingredientes: açúcar,
leite em pó integral,leite em pó
desnatado,soro de leite em pó,café
solúvel,cacau em pó,mix de vitaminas e
mineral(maltodextrina,vitaminas A,C e D
e Ferro),sal (cloreto de sódio),corante
caramelo INS150b e aromatizantes.Não
contém glúten.Alérgicos: contém leite.
Pode conter derivados de soja.Diluição
e rendimento por pacote 1 kg 5 litros 28
porções de 200 ml.Composição centesimal
básica: proteínas:min.12G; carboidratos:
min.63,9 G; lipídios:min.7,8G; VCT:min.
375 kcal ;ferro:min.7,5 mg; vit.A: min.
416,67 ug; vit.D:min. 4,17ug ; vit. C:
min.30,56 mg.Umidade: máximo 6%.
Características sensoriais: aparência /
cor: cor predominantemente bege com
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pontos marrons; odor: característico
lácteo com café e chocolate;sabor:
característico de leite,café e chocolate;
textura/consistência:líquida,levemente
cremosa.Características Microscópicas e
Macroscópicas: O produto deverá estar
isento de matérias prejudiciais à saúde
humana.O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura.Os padrões
microbiológicos do produto devem atender
os requisitos estabelecidos na
legislação em vigor.Embalagem: pacotes
de filme de poliéster metalizado c/
polietileno de baixa densidade com peso
líquido de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 11 meses a partir da data da
entrega.(Apresentar juntamente c/ a
amostra a ficha técnica e laudo de
laboratório)."
20

1600,000 PCT COMPOSTO LÁCTEO COM AÇÚCAR E CACAU
ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS C,A,D E FERRO Ingredientes: açúcar,leite em pó
integral,leite em pó desnatado,soro de
leite em pó,cacau em pó,mix de vitaminas
e mineral(maltodextrina,vitaminas A,C e
D e Ferro) e aromatizantes.Não contém
glúten.Alérgicos: contém leite.Pode
conter derivados de soja.Diluição e
rendimento por pacote 1 kg 5 litros 28
porções de 200 ml.Composição centesimal
básica: proteínas:min.12G; carboidratos:
min.63,9 G; lipídios:min.7,8G; VCT:min.
327 kcal ;ferro:min.7,5 mg; vit.A: min.
416,67 ug; vit.D:min. 4,17ug ; vit. C:
min.30,56 mg.Umidade: máximo 6%.
"Características sensoriais: aparência /
cor: cor predominantemente bege com
pontos marrons; odor: característico
lácteo com

chocolate;sabor:

característico de leite e chocolate;
textura/consistência:líquida,levemente
cremosa.Características Microscópicas e
Macroscópicas: O produto deverá estar
isento de matérias prejudiciais à saúde
humana.O produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura.Os padrões
microbiológicos do produto devem atender
os requisitos estabelecidos na
legislação em vigor.Embalagem: pacotes
de filme de poliéster metalizado c/
polietileno de baixa densidade com peso
líquido de 1 kg. Prazo de validade:
mínimo de 11 meses a partir da data da
entrega.(Apresentar juntamente c/ a
amostra a ficha técnica e laudo de

________

33,8000

54.080,0000
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laboratório).
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400,000 PCT PÓ PARA PUDIM COM LEITE pct 520g -

________

10,5000

4.200,0000

________

5,5000

27.500,0000

Descrição do objeto: Pó para o preparo
de pudim com leite sabores baunilha,
morango, chocolate e caramelo.
Ingredientes: Açúcar, leite em pó
integral, amido, gordura vegetal
hidrogenada, malto dextrina, soro de
leite, cloreto de sódio. Aromatizante:
aroma natural, tartazina: ácido
ascórbico, antiumectante fosfato
tricalcico. Características gerais:
Características sensoriais
(organolépticas): pó homogêneo e viscoso.
Características Macroscópicas e
Microscópicas: ausência de matérias
prejudiciais à saúde humana
(macroscópicas e microscópicas),
abrangendo insetos, outros animais,
parasitos, excrementos de insetos e/ou
de outros animais, objetos rígidos,
pontiagudos ou cortantes, conforme
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/
07/2003.Embalagem primária: polietileno
leitoso de 0,520gr. Não serão aceitos
produtos cujas embalagens estejam
danificadas. A rotulagem deve estar de
acordo com a legislação vigente.
Embalagem secundária: De papelão
reforçada, com as abas superiores e
inferiores totalmente lacradas, adequada
ao empilhamento recomendado e resistente
às condições de manipulação, transporte
e armazenamento, garantindo a
integridade do produto durante todo o
seu período de validade, com capacidade
para até 12 kg Data de fabricação: o
produto deve ter sido fabricado no
máximo de 30 dias antes da data de
entrega. Prazo de validade: mínimo de 10
meses a partir da data da entrega.
(APRESENTAR AMOSTRA, LAUDO DE
LABORATÓRIO E FICHA TÉCNICA)"
22

5000,000 LT. IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTA EM
PEDAÇOS DIVERSOS SABORES - Descrição:
matéria prima:leite
integralIngredientes: Leite integral
pasteurizado,açúcar,preparado de frutas
sabor Côco(côco ralado,amido modificado,
aromatizante,conservador sorbato de
potássio e acidulante ácido lático)
Espessante e estabilizante(gelatina,
açúcar e goma guar)Fermento liofilizado.
Embalagem: embalagem plástica(garrafa)
com peso liquido contendo de 1 kg até 2
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kg.A entrega deverá ser de diversos
sabores de iogurte integral com polpa de
fruta em pedaços

de morango,côco,

pêssego,ameixa,abacaxi,salada de frutas,
kiwi com limão.A entrega deverá ocorrer
em caminhão baú térmico refrigerado em
aproximadamente 5° em todas as Unidades
escolares do Município de Camboriu.
Apresentar amostra.Apresentar ficha
técnica do produto com tabela de
informação nutricional contendo todas as
informações de Nutrientes obrigatórias.
Apresentar laudo laboratorial e com
assinatura do Responsável Técnico."
23

2500,000 KG. ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA-25 GRAMAS -

________

11,9900

29.975,0000

________

21,0000

37.800,0000

DESCRIÇÃO DO OBJETO: COMPOSIÇÃO MÍNIMA:
CARNE BOVINA, ÁGUA, GORDURA BOVINA,
CEBOLA, PROTEÍNA DE SOJA, FARINHA DE
ROSCA, SAL, PROTEÍNA ANIMAL DE COLÁGENO,
ALHO, SALSA, AROMA NATURAL DE FERMENTADO,
ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO
(ESTABILIZANTE E451I), CORANTE CARAMELO,
ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SÓDIO
(ANTIOXIDANTE E316). PESO UNIDADE: 25
GRAMAS COMPOSTA POR: ENTRE 6 E 9 G DE
CARBOIDRATOS, ENTRE 10 E 15 G DE
PROTEÍNAS, ENTRE 5 A 7G DE GORDURAS
TOTAIS E ATÉ 250 MG DE SÓDIO EM UMA
PORÇÃO DE 80 G. O PRODUTO DEVE
APRESENTAR-SE ARREDONDADO, COM COLORAÇÃO
MARROM CLARA, TEXTURA MACIA, ODOR E
SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA:
EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA,
TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM UMA
ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO, COM
VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA, SEM PERFURAÇÕES.
PESO LÍQUIDO: 1 OU 2KG ARMAZENAR E
CONSERVAR À TEMPERATURA DE -12°C.UMA VEZ
DESCONGELADO, O PRODUTO NÃO DEVERÁ SER
CONGELADO NOVAMENTE. PRAZO DE VALIDADE:
4 MESES(120 DIAS)A CONTAR DA DATA DE
FABRICAÇÃO. ROTULAGEM: DEVERÁ ESTAR DE
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E
COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA

E

CERTIFICADO/COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO
PRODUTO NO ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAR
LAUDO COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS,
MACRO E MICROSCÓPICAS COM VALIDADE DE
NO MÁXIMO 1 ANO, REGISTO E CROQUI DE
RÓTULO. OBRIGATÓRIO TRANSPORTE EM
CAMINHÃO FRIGORÍFICO COM TEMPERATURA
IGUAL OU INFERIOR A -18ºC.
24

1800,000 KG CARNE BOVINA EM TIRAS CONGELADA DE
PRIMEIRA TIPO PATINHO -

Produto
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preparado a partir de cortes de primeira
de carne bovina (tipo patinho) e dentro
dos padrões estabelecidos pelo
regulamento de inspeção industrial e
sanitária de origem animal. A carne
deverá ser transportada em condições que
preservem tanto as características do
alimento, como também a qualidade do
mesmo, em caminhão frigorífico, com
temperatura igual ou inferior a -18°C. A
carne em tiras congelada deverá
apresentar-se livre de parasitos,
sujidades e larvas e de qualquer
substância contaminante que possa alterála ou encobrir qualquer alteração.(sem
pelancas,aponervoses)Características
físico-químicas: gordura máximo de 5% de
gorduras totais.Características
sensoriais (organolépticas): carne de
cor vermelha cereja, elástica, firme e
com odor agradável.Embalagem primária:
o pacote deverá apresentar peso "líquido
de 01 kg e deverá estar congelado. A
embalagem primária deve ser a vácuo,
termoencolhível, atóxica, transparente e
resistente, termossoldada. Deve estar
intacta, sem perfurações. Será recusada
a embalagem defeituosa que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração,
ou que não permita o perfeito
armazenamento do produto.O produto
deverá ser rotulado de acordo c/ a
legislação vigente(instrução normativa
num.22,de 24/11/2005 do M.A.A). No
rótulo de cada embalagem deve constar
identificação completa do produto (nome
do corte da carne), marca, identificação
da origem(nome e endereço do matadouro,
frigorífico ou entreposto de carne),
peso líquido,data de processamento e
prazo de validade(ou numero do lote e
data de validade),condições de
armazenamento,carimbo oficial do SIF,SIE
ou SIM e indicação da expressão:registro
no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA
sob nº __/__ ou SIE/CIDASC sob nº __/__,
todas as informações devem ser
apresentadas de forma clara e indelével
e que resista as condições rotineiras de
manuseio da embalagem.O produto deve ter
sido fabricado no máximo 30 dias antes
da data de entrega.Prazo de validade:
mínimo de 10 meses a partir da data de
entrega.Apresentar amostra, ficha
técnica e certificado/comprovação de

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo
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Registro do produto no Órgão competente.
Assinatura do Responsável Técnico com
registro no CRMV.
25

4650,000 KG COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA MOÍDA DE
1ª TIPO PATINHO - Descrição do objeto: A
matéria-prima a ser utilizada deverá
estar isenta de tecidos inferiores como
ossos, cartilagens, gordura parcial,
aponevroses, tendões, coágulos, nodos
linfáticos, etc. Percentual máximo de
gordura admitido de até 15% por pacote.
Não será permitida a obtenção do produto
a partir de moagem de carnes oriundas da
raspa de ossos e carne mecanicamente
separada – CMS. O produto deverá ser
transportado em caminhão frigorífico,
com temperatura igual ou inferior a 18°C.O produto deve estar de acordo com
a legislação vigente, isto é, deve
obedecer a: Instrução Normativa nº 83,
de 21/11/2003; Portaria n.º 5 de 8/11/88,
SIPA/DIPOA; Instrução Normativa nº 22,
de 24/11/2005; Decreto 30.691 de 29/03/
52, RIISPOA - M.A.; Resolução RDC n.º 12,
de 02/01/01, ANVISA/MS; Portaria nº 368,
de 04/09/97. Características gerais: O
tipo de corte deverá ser característico
da peça conforme o padrão descrito na
Portaria n.º 5 de 8/11/88, SIPA/DIPOA.
Durante o processamento deverá ser
realizada a aparagem (eliminação de
cartilagem, aponevroses e do excesso de
gordura, a qual deverá ser inferior a
15%). O produto deverá ser obtido em
local próprio para moagem, com
temperatura ambiente não superior a 10ºC.
A carne moída deverá sair do
equipamento de moagem com temperatura
nunca superior a 7ºC (sete graus Celsius)
e ser submetida, imediatamente, ao
congelamento (rápido ou ultra-rápido).
A carne moída congelada deverá
apresentar-se livre de parasitos,
sujidades e larvas e de qualquer
substância contaminante que possa alterála ou encobrir qualquer alteração.
Características físico-químicas:
gordura: máximo de 15% por pacote.
Características sensoriais
(organolépticas): Carne de cor vermelha
cereja, elástica, firme e com odor
agradável.Características Macroscópicas
e Microscópicas: O produto não deverá
conter substâncias/matérias estranhas de
qualquer natureza. Embalagem primária:

________

21,0000

97.650,0000
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o pacote de carne moída congelada deverá
apresentar peso líquido de 1 KG. A
embalagem primária deve ser a vácuo,
termo-encolhível, atóxica, transparente
e resistente, termossoldada, contendo
apenas uma peça. Deve estar intacta, sem
perfurações. "Quando descongelado, o
produto não poderá perder percentual de
água superior ao determinado pela
legislação.Será recusada a embalagem
defeituosa que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração, ou que
não permita o perfeito armazenamento do
produto.O produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente
(Instrução Normativa nº 22, de 24/11/
2005, do M.A.A.)da embalagem.No rótulo
de cada embalagem deve constar
identificação completa do produto (nome
do corte da carne), marca, identificação
da origem (nome e endereço do matadouro
frigorífico ou entreposto de carne),
peso líquido, data de processamento e
prazo de validade (ou número do lote e
data de validade), condições de
armazenamento, carimbo oficial do SIF ou
SIE e indicação da expressão: Registro
no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA
sob nº-----/-----.Todas as informações
devem ser apresentadas de forma clara e
indelével e que resista às condições
rotineiras de manuseio da embalagem.
Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçada, lacrada e identificada com o
nome da empresa, nome da carne e a
quantidade em quilos do produto, devendo
pesar até 25 kg. O produto também pode
ser entregue em caixa plástica limpa,
retornável.Data de fabricação: o
produto deve ter sido fabricado no
máximo 30 dias antes da data de entrega.
Prazo de validade: mínimo de 10 meses a
partir da data da entrega.

(APRESENTAR

AMOSTRA, FICHA TECNICA CONTENDO TABELA
DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL ASSINADA PELO
RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CRMV;
E CERTIFICADO/COMPROVAÇÃO DE REGISTRO
NO ORGAO COMPETENTE).
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1550,000 KG. COTA RESERVADA AO ITEM 25 - CARNE BOVINA
MOÍDA DE 1ª TIPO PATINHO - DESCRIÇÃO DO
OBJETO: A MATÉRIA-PRIMA A SER UTILIZADA
DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS
INFERIORES COMO OSSOS, CARTILAGENS,
GORDURA PARCIAL, APONEVROSES, TENDÕES,
COÁGULOS, NODOS LINFÁTICOS, ETC.

________

21,0000

32.550,0000
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Marca

PERCENTUAL MÁXIMO DE GORDURA ADMITIDO DE
ATÉ 15% POR PACOTE. NÃO SERÁ PERMITIDA A
OBTENÇÃO DO PRODUTO A PARTIR DE MOAGEM
DE CARNES ORIUNDAS DA RASPA DE OSSOS E
CARNE MECANICAMENTE SEPARADA - CMS.

O

PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM
CAMINHÃO FRIGORÍFICO, COM TEMPERATURA
IGUAL OU INFERIOR A -18°C. O PRODUTO
DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE, ISTO É, DEVE OBEDECER A:
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 83, DE 21/11/2003;
PORTARIA N.º 5 DE 8/11/88, SIPA/DIPOA;
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 24/11/2005;
DECRETO 30.691 DE 29/03/52, RIISPOA - M.
A.; RESOLUÇÃO RDC N.º 12, DE 02/01/01,
ANVISA/MS; PORTARIA Nº 368, DE 04/09/97.
CARACTERÍSTICAS GERAIS: O TIPO DE
CORTE DEVERÁ SER CARACTERÍSTICO DA PEÇA
CONFORME O PADRÃO DESCRITO NA PORTARIA N.
º 5 DE 8/11/88, SIPA/DIPOA. DURANTE O
PROCESSAMENTO DEVERÁ SER REALIZADA A
APARAGEM (ELIMINAÇÃO DE CARTILAGEM,
APONEVROSES E DO EXCESSO DE GORDURA, A
QUAL DEVERÁ SER INFERIOR A 15%). O
PRODUTO DEVERÁ SER OBTIDO EM LOCAL
PRÓPRIO PARA MOAGEM, COM TEMPERATURA
AMBIENTE NÃO SUPERIOR A 10ºC. A CARNE
MOÍDA DEVERÁ SAIR DO EQUIPAMENTO DE
MOAGEM COM TEMPERATURA NUNCA SUPERIOR A
7ºC (SETE GRAUS CELSIUS) E SER SUBMETIDA,
IMEDIATAMENTE, AO CONGELAMENTO (RÁPIDO
OU ULTRA-RÁPIDO).

A CARNE MOÍDA

CONGELADA DEVERÁ APRESENTAR-SE LIVRE DE
PARASITOS, SUJIDADES E LARVAS E DE
QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE
POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER
ALTERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS: GORDURA: MÁXIMO DE 15% POR
PACOTE. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS
(ORGANOLÉPTICAS): CARNE DE COR VERMELHA
CEREJA, ELÁSTICA, FIRME E COM ODOR
AGRADÁVEL. CARACTERÍSTICAS
MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS: O PRODUTO
NÃO DEVERÁ CONTER SUBSTÂNCIAS/MATÉRIAS
ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: O PACOTE DE CARNE
MOÍDA CONGELADA DEVERÁ APRESENTAR PESO
LÍQUIDO DE 1 KG. A EMBALAGEM PRIMÁRIA
DEVE SER A VÁCUO, TERMO-ENCOLHÍVEL,
ATÓXICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE,
TERMOSSOLDADA, CONTENDO APENAS UMA PEÇA.
DEVE ESTAR INTACTA, SEM PERFURAÇÕES.
"QUANDO DESCONGELADO, O PRODUTO NÃO
PODERÁ PERDER PERCENTUAL DE ÁGUA
SUPERIOR AO DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO.

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo
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SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA
QUE EXPONHA O PRODUTO À CONTAMINAÇÃO E/
OU DETERIORAÇÃO, OU QUE NÃO PERMITA O
PERFEITO ARMAZENAMENTO DO PRODUTO. O
PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 22, DE 24/11/2005, DO M.A.A.
) DA EMBALAGEM. NO RÓTULO DE CADA
EMBALAGEM DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO
COMPLETA DO PRODUTO (NOME DO CORTE DA
CARNE), MARCA, IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM
(NOME E ENDEREÇO DO MATADOURO
FRIGORÍFICO OU ENTREPOSTO DE CARNE),
PESO LÍQUIDO, DATA DE PROCESSAMENTO E
PRAZO DE VALIDADE (OU NÚMERO DO LOTE E
DATA DE VALIDADE), CONDIÇÕES DE
ARMAZENAMENTO, CARIMBO OFICIAL DO SIF OU
SIE E INDICAÇÃO DA EXPRESSÃO: REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA
SOB Nº-----/-----.TODAS AS INFORMAÇÕES
DEVEM SER APRESENTADAS DE FORMA CLARA E
INDELÉVEL E QUE RESISTA ÀS CONDIÇÕES
ROTINEIRAS DE MANUSEIO DA EMBALAGEM.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO
REFORÇADA, LACRADA E IDENTIFICADA COM O
NOME DA EMPRESA, NOME DA CARNE E A
QUANTIDADE EM QUILOS DO PRODUTO, DEVENDO
PESAR ATÉ 25 KG. O PRODUTO TAMBÉM PODE
SER ENTREGUE EM CAIXA PLÁSTICA LIMPA,
RETORNÁVEL. DATA DE FABRICAÇÃO: O
PRODUTO DEVE TER SIDO FABRICADO NO
MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA.
PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 10 MESES
A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
(APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TECNICA
CONTENDO TABELA DE INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL
TÉCNICO COM REGISTRO NO CRMV;

E

CERTIFICADO/COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NO
ORGAO COMPETENTE
27

2700,000 KG. FILEZINHO CONGELADO DE FRANGO (ALMOFADA DESCRIÇÃO DO OBJETO: INGREDIENTES:
FILEZINHO DE FRANGO.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO
COM DIMENSÃO DE 180X260X0,06
APRESENTANDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG;
EMBALAGEM SECUNDÁRIA:CAIXA DE PAPELÃO
COM DIMENSÃO DE 570X367X109 APRESENTANDO
PESO LÍQUIDO DE 18 KG. ARMAZENAR E
CONSERVAR À TEMPERATURA DE -12°C. PRAZO
DE VALIDADE:12 MESES. INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS: EM UMA PORÇÃO DE 133 G
DEVE CONTER: ENERGIA:125 KCAL/525 KJ;
PROTEÍNA:31 G; CARBOIDRATOS:0; GORDURAS
TOTAIS:1G;

GORDURAS SATURADAS:0;

________

10,9000

29.430,0000
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GORDURAS TRANS:0; FIBRA ALIMENTAR:0;
SÓDIO:69 MG. PARA PRODUTOS
COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO
RESPEITAR A RESOLUÇÃO RDC N°12,DE 02 DE
JANEIRO DE 2001. COR: CARACTERÍSTICA;
ODOR:CARACTERÍSTICO;SABOR:CARACTERÍSTICO;
TEXTURA: CARACTERÍSTICA. O PRODUTO
DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CAMINHÃO
FRIGORÍFICO COM TEMPERATURA IGUAL OU
INFERIOR A -18°C. APRESENTAR AMOSTRA,
FICHA TÉCNICA CONTENDO TABELA DE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL ASSINADA PELO
RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CRMV
E CERTIFICADO /COMPROVAÇÃO DE REGISTRO
NO ÓRGÃO COMPETENTE.
(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

463.190,0000

